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       2./JR 65 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
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2./JR 65 koottiin Tampereella Joulukuussa 1939, YH:n aikana palvelukseen kutsutuista Etelä-Pohjanmaan, 
Satakunta-Hämeen, Keski-Suomen ja Savon Sotilaspiirien miehistä. Joulun aluspäivinä komppania siirtyi 
Ouluun, josta JR 65 ensimmäisen pataljoonan mukana Suomussalmelle ja josta edelleen voittoisten 
taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 3-4.2.1940 Kuhmon rintamalle. Ensimmäistä pataljoonaa, johon 
komppania kuului, komensi majuri Yrjö Hakanen. Komppanian päälliköksi määrättiin kapteeni (Ratsu-
mestari) Hornborg. Siirtymiskäskyn komppania sai Suomussalmen Alassalmen maastossa.  
 
 
Suomussalmella 
 
3.2.1940 Pataljoona (I/JR 65) oli klo 18.00 lastausvalmiina tien sivussa Suomussalmen 

Alassalmella. Tätä varten toinen komppania (2./JR 65) oli järjestäytyneenä 
oman leirialueensa kohdalle. 

  
22.20 Autot saapuivat vasta klo 22.20 ja vasta klo 23.20 komppania pääsi lähte-

mään. Autot olivat kuoma-autoja ja niistäkin osa oli kattamattomia, joten 
matka Kuhmoon, noin 40 asteen pakkasessa, pani miehet kovalle koetukselle. 

 Matka jatkui tietä Suomussalmelta Hyrynsalmen kautta Kuhmoon. 
 

4.2.1940  05.00 Kolonna saapui Hyrynsalmelle.  
 

08.30  Saavuttiin Kuhmonniemen kirkonkylään jonka ohi ajettiin noin 7 km, jossa 
kolonna asetettiin ilmasuojaan päivän ajaksi. 

 
16.30 Kolonna lähti liikkeelle ja saapui Polvelan länsipuolelle klo 19.00, johon 

leiriydyttiin. 
 

5.2.1940 02.20 2.K sai käskyn marssia Rajavaaran kautta Kälkäseen.  
 

04.00 Komppanian oli oltava marssivalmiina. Komppaniaan alistettiin ensimmäinen, 
Mickelinin johtama joukkue, konekiväärikomppaniasta (I/KKK), jonka piti 
marssia komppanian yhteydessä, mutta hevosten puutteen vuoksi se saavutti 
komppanian vasta klo 20.50. 

 
 2.K, joka sai hevoset vasta klo 04.45, lähti matkalle klo 05.10 
 
10.30 Komppania saapui Kälkäseen ja sai määräyksen leiriytyä Kälkäsenjärven 

pohjoisrannalle, Löytövaaraan johtavan huoltotien varteen. Pääosa 
ensimmäisestä pataljoonasta kääntyi Polvelassa Saunajärven suuntaan. 
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6.2.1940 00.15 Komppania sai esikäskyn, jonka mukaan se alistettiin majuri Hyvärisen osas- 
  toon. 
 
 05.00 Komppania piti olla siihen alistetun konekiväärijoukkueen kanssa Silmäjärven 
  länsipuolella. (Silmälampi). Silmälampi on löytövaarasta noin 1,5 km luotee- 
  seen. 
 

06.45 2.K lähti 7.K:n jäljessä Kylmäjärven eteläpuolitse Löytövaarasta noin 1 km 
päähän pohjoiseen missä 7.K ryhmittyi idän suuntaan Kuusijärvelle päin ja 2.K 
länteen Löytövaaraan päin. 

 
09.45 2.K:n tavoitteena oli puhdistaa tielinja Löytövaara – Riihivaara maasto 

molemmin puolin Löytövaaraan saakka vihollisesta, jossa on muita omia 
joukkoja. Alussa komppania eteni ensimmäinen ja toinen joukkue etulinjassa 
ja kolmas ja neljäs toisessa linjassa, kunnes kaikki joukkueet siirtyivät etu-
linjaan. Komppania eteni taistellen ja tuhosi useita vihollispesäkkeitä. 

 
12.30 Komppania saavutti tavoitteensa, jolloin Löytövaaran länsipuolinen maasto oli 

puhdistettu vihollisista kokonaan. 
 
16.30 Komppania palasi leirialueelleen Kälkäseen. Päivän kuluessa komppania tuhosi 

noin 70 vihollista ja otti 18 vankia, sekä valtasi 4 konekivääriä ja 30 puo-
liautomaattikivääriä. Luutnantti J Koskela IV joukkueesta kaatui. 

 Rykmentin komentaja kiitti toista komppaniaa hyvin suoritetusta päivän 
työstä. 

 
7.2.1940 07.00 Komppania siirtyi kokonaisuudessaan Löytövaaran maastoon ja leiriytyi sinne.  

Komppania otti vastaan tien pääpuolustuslinjan miehityksen ja vapauttivat 
niissä asemissa aikaisemmin olleet joukot. 
Komppania oli alistettu kapteeni Mankoselle joka kaatui 7.2.1940 vahingon-
laukauksesta. 
Komppanialla oli partiotehtäviä. 
 

8.2.1940 04.00 Komppania sai esikäskyn. 
 

04.30 Joukkueet saivat käskyn, jonka mukaan kolmas ja neljäs joukkue, Numminen 
ja Lehtonen, alistettiin kahdeksanteen vänrikki Pyrrön komppaniaan, tuke-
maan majuri Hyvärisen hyökkäystä Riihivaaraa kohti. Joukkueet saavuttivat 
tavoitteensa Kuusijoen ja palasivat illalla takaisin lähtökohtaansa, koska majuri 
Hyvärisen hyökkäys Riihivaaraan tien pohjoispuolella ei onnistunut. 

 Edetessään Riihivaaraa kohti oli tien varteen jäänyt muutamia vihollisen 
pesäkkeitä, joidenka toimintaa vielä tuki kaksi vihollisen hyökkäysvaunua. 
Yrittäessään tuhota 20 miehisen partion kanssa näitä pesäkkeitä vänrikki 
Oksanen haavoittui. Sen jälkeen vänrikki Numminen otti ensimmäisen 
joukkueen johtoonsa. 

 Tien oikealla puolella Kuusijoelle edennyt 2.K:n neljäs joukkue (Lehtonen) ja 
8.K:n 8 miestä (Uhrman) tuhosivat Kuusijoella noin 20 ”Ryssää”. 

 
9.2.1940  Komppania alistettiin kapteeni Flinkin komentamalle III pataljoonalle.  

I ja II joukkue asettui asemiin Kuusijoki linjalle, III joukkue haravoi Löytövaara –  
Riihivaara tien suunnassa, tien molemmin puolin, mutta lukuisat vihollisten 
pesäkkeet tekivät etenemisen mahdottomaksi. Sotamies Onni Palmroos 
kaatui. 
IV joukkue, Lehtonen, siirtyi tien eteläpuolta Kuusijokilinjalle, jonne jäi 
asemiin, toisen, Lehtisen joukkueen kanssa. 
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10.2.1940  I joukkue (Kersantti Lahtinen) tien pohjoispuolella ja II ja IV tien eteläpuolella 
Kuusijokilinjalla asemissa. Lohkon päällikkönä toimi III joukkueen johtaja 
vänrikki Numminen. Kapteeni Hornborg, samoin kuin 8.2 haavoittunut vänrikki 
Oksanen olivat Löytövaarassa. 
Päivän kuluessa komppania sekä Riihivaarassa olevat siirtyivät Löytövaaraan ja 
leiriytyivät sinne. 
 

11.2.1940  Kapteeni Flink lähetti aamuyöllä useita taistelu-, ja tiedustelupartioita toisesta  
  komppaniasta. 
 
 04.30 Komppania sai käskyn siirtyä Riihivaarasta Rajavaaraan ja ilmoittautua siellä  
  JR 65:n komentajalle. 
   

09.00 I joukkue saapui Rajavaaraan. Joukkueen johtaja, vänrikki Oksanen, sai 
rykmentin komentajalta käskyn siirtyä Mäntyvaaraan ja ilmoittautua siellä 
kapteeni Kekkoselle. Kekkonen käski muutosta väsyneen joukkueen yöksi 
lepäämään Mäntyvaaran taloon. (Klo 14.00). 

 
11.30 III joukkue saapui Rajavaaraan ja siirtyi seuraavan päivänä Mäntyvaaraan. 
 Kapteeni Flink jätti II ja IV joukkueen vielä käyttöönsä Riihivaaraan vihollisen 

painostuksen vuoksi. 
 

12.2.1940  Riihivaaraan jäänyt II joukkue (Lehtinen) ja IV joukkue (Lehtonen) pääsivät  
  aamuyöstä, vihollisen painostuksen lakattua, lähtemään Rajavaaraan. 
 

08.00 II ja IV joukkue tulivat Rajavaaraan, josta siirtyivät heti Mäntyvaaraan missä 
ilmoittautuivat kapteeni Kekkoselle. 

 
07.30 Joukkue Okkonen lähti Mäntyvaaran talosta taisteluetuvartioasemiin Kiekin-

koskelle. Kun joukkue oli saapunut Kiekinkosken länsipuolella olevan pää-
puolustuslinjan taakse, pääpuolustuslinjan miehittäneiden leirialueelle noin 
klo 08.00, tuli leirialueelle tieto, että ”ryssien” hiihtojoukkoja oli aamu-
hämäristä alkaen tullut hiihtäen Pirttijärven yli, noin yksi kilometriä Kiekin-
niemestä länteen ja päässyt pääpuolustuslinjaan. Vihollinen oli muun muassa 
yllättäen vallannut jo tällöin yhden pääpuolustuslinjan konekiväärin.  

 Ilmoitettuaan tehtävänsä pääpuolustuslinjan päällikölle, joukkue Oksanen 
jatkoi saamansa aikaisemman käskyn perusteella matkaansa teitä pitkin kohti 
etuvartioasemia. Päästyään Kiekinkosken ohi, tuli joukkuetta vastaan oma-
aloitteisesti ilman käskyä taisteluetuvartioasemista, siellä aikaisemmin ollut 
vänrikki Rantalan johtamat joukkue. Vänrikki Oksanen käännytti vänrikki 
Rantalan joukkueen takaisin noin yhden kilometrin päähän olevalle taiste-
luetuvartioasemalle ja toimi tästä alkaen etuvartioaseman vanhimpana. 

 
08.45 Etuvartioasemat miehitettiin uudelleen häiriöittä, mutta sen sijaan havaittiin 

etuvartioasemista, että Pirttijärven yli lännessä jatkuvasti hiihti 20 – 30 miehi-
siä vihollisryhmiä omaa pääpuolustuslinjaamme kohti. Havainnoista oli tehty 
ilmoitus kapteeni Kekkoselle. Matka vihollispartioihin oli konekiväärin 
kantaman ulkopuolella. 

 ”Ryssien” tulo pohjoisen suunnasta pääpuolustuslinjalle ja sen taakse Kiekin-
kosken ja Mäntyvaaran välillä oli siksi painostava ja yllättävä, että 
pääpuolustuslinjan kaikki joukot irtaantuivat nopeasti, jättivät kaikki telttansa, 
jopa konekiväärinsäkin sekä osan kuormastoaan jälkeensä. Joukot perään-
tyivät Mäntyvaaran länsipuolelle. 

 
11.45 Etuvartioasemassa olevat joukot saivat irtaantumiskäskyn ja vetäytyivät tietä 
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 pitkin pääpuolustuslinjalle, joka tällöin oli jo tyhjennetty omasta miehityk-

sestä. Koska ”ryssät” jo tällöin hallitsivat Mäntyvaaraan johtavaa tietä noin 
kilometrin päässä Mäntyvaaran taloista itään, joukot olivat pakotetut 
vetäytymään Kivisalmen kautta kulkevaa tietä pitkin aluksi etelään ja sitten 
Salmen talon kautta Mäntyvaaran taloja kohti. 

 Tällöin joukkue Oksanen asettui asemiin omatoimisesti tien eteläpuolelle 
Mäntyvaaran talosta noin yksi kilometri itään olevan lahden länsirannalle. 
Muut etuvartioasemissa olleet jäivät Mäntyvaaran taloon. 

 Kapteeni Kekkonen hyväksyi vänrikki Oksasen toiminnan täydellisesti ja antoi 
tien pohjoispuolella oleville joukoille käskyn edetä samalle tasalle joukkue 
Oksasen kanssa. 

 
 ”Ryssien, niin sanottu hiihtoprikaati, ylitti valtatien puolenpäivän aikaan, noin 

1,2 km Mäntyvaaran taloista itään. 
 
13.00 Kello 13.00 alkaen näkyi vänrikki Oksasen joukkueen asemiin, kun hiihto-

prikaati yhtämittaisena jonona ylitti Kivisalmen. Vihollisen siirtymistä yli 
Kivisalmen kesti vielä pimeän aikanakin usean tunnin ajan. Ainakin osa 
hiihtoprikaatista leiriytyi yöksi noin kilometrin päähän Salmin talosta itään, 
jossa polttivat muun muassa latoja. Mitään kuormastoa prikaatilla ei havaittu 
olevan. 

 
 2.K, joka jo puolenpäivän aikaan oli Mäntyvaarassa, leiriytyi Mäntyvaaran 

tasalle.  
IV joukkue (kersantti Lehtonen) asettui joukkue Oksasen vahvistukseksi tien 
eteläpuolelle asemiin. 
II joukkue partioi noin 2 km Mäntyvaarasta etelään, tehtävänä vihollisen 
kulkusuunnan tiedustelu. 
III joukkue asetti aliupseerivartion (Numminen) Pirttijärven länsipäähän ja 
järjesti lähivarmistuksen. 
Koko komppania oli alistettuna kapteeni Kekkoselle. 
 

13.2.1940 10.00 Kapteeni Kekkonen antoi käskyn vänrikki Oksaselle, edetä, mikäli mahdollista,  
  kello 15.00 mennessä entiselle pääpuolustuslinjalle Kiekinkoskella ja miehittää  

linja. Samalla Oksaselle alistettiin 2.K neljäs, kersantti Lehtosen johdolla, sekä 
muista yksiköistä muun muassa Holmian konekiväärijoukkue ja vänrikki Räihän 
kiväärijoukkue. 
 
Aikaisemmin aamulla lähetetty tiedustelupartio totesi, että aikaisemmin 
mainittu maasto sillä hetkellä oli vapaa vihollisista. Partio jäi varmistamaan 
tien suunnan. 
 

12.30 Osasto Oksanen ryhmittyi etenemistä varten.  
IV, kersantti Lehtosen joukkue, tien oikealla puolella, lähimpänä järven rantaa, 
siitä edelleen harjanteelle. 
I joukkue, kersantti Lahtinen, välittömästi tien oikealla, tie mukaan luettuna. 
Joukkue Räihä tien vasemmalla puolella. 
KK, Holmia, tien suunnassa toisessa linjassa noin 200 metrin päässä. 
Osaston edettyä jonkin aikaa, varmistuspartiolta tuli tieto, että ”ryssät” ovat 
etenemässä tien suunnassa Kiekinkosken talon seuduilla ja sen osaston 
alkupää on saavuttanut metsikön pääpuolustuslinjan luona. 
 
Lyhyen tulitaistelun jälkeen miehitettiin pääpuolustuslinja. Kello 14.50 se oli 
lopullisesti miehitetty. Miesluvultaan ylivoimainen vihollinen, joka oli jo saa-
vuttamaisillaan pääpuolustuslinjan, pakotettiin perääntymään Kiekinkosken  
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taakse. Vihollinen jätti jälkeensä 80 paria suksia, sekä muutamia kiväärejä, 
konepistooleja, pikakivääriä ja muun muassa kiikarikiväärin. Yksi luutnantti 
otettiin vangiksi. Vihollisille aiheutettiin useita kaatumisia. Pimeän aikana 
jatkui ammunta ja vihollinen yritti kuljettaa haavoittuneitaan pimeän turvissa. 
 

14.2.1940  2.K:n II ja III joukkue kuten edellisenäkin päivänä. I ja IV joukkue asemissa 
pääpuolustuslinjalla. Kivisalmen eteläpuolelle, ”ryssien” jotospolun suuntaan 
IV joukkue järjesti etuvartioasemat ja suoritti tiedustelua Kusionvaaran 
suuntaan. 
 
”Paketti” Hannikainen, jonka kapteeni Kekkonen oli lähettänyt aamuyöllä 
Salmen talon ja sieltä Kivisalmen eteläpuolitse tiedustelemaan Kiekinkosken 
itäpuolella olevaa maastoa. Vääpeli Hannikainen saavutti, itäsuunnasta tullen, 
Kiekinkosken ja otti yhteyden vänrikki Oksaseen. 
Hannikaisen ”paketti” oli todennut, että ”ryssät” olivat majoittuneet Kiekin-
niemen taloryhmään. Hannikaisen joukkueesta jätettiin pienempi varmistus-
partio Kiekinkosken itäpuolelle ja muu osa jäi pääpuolustuslinjalle vänrikki 
Räihän joukkueen tilalle, joka siirtyi muihin tehtäviin. 
 

 19.00 Komppania sai viivytyskäskyn varmistukseen Rajavaaraan. 
 

20.30 Komppania sai käskyn marssia Kesselinkoskelle. Käsky muuttui kuitenkin sikäli, 
että I joukkue (Oksanen) jäi Kiekinkoskelle, koska se ”Hämäläisenä” tunnettiin 
aikaisempien edesottamustensa perusteella. 

 
15.2.1940 01.00 II, III ja IV joukkue Kesselinkoskella klo 01.00, jossa ne alistettiin kapteeni Ar- 

posen osastoon. 2.K:n täällä olevan osan päällikkönä toimi vänrikki Nummi-
nen. Ratsumestari Hornborg, komentoryhmänsä ja toimitusjoukkueen kanssa 
Kesselin talossa, josta komentoryhmäkin myöhemmin joutui taistelutehtäviin. 
 

05.00 Osasto Arposen ja muille joukoille annetun käskyn mukaisesti hyökkäys 
aloitettiin aamulla klo 05.00 saartoliikkeellä, johon osallistui II ja IV joukkue. 
Saartoliikkeen tarkoituksena oli estää Kiekinkosken suunnalta tulleen, aikai-
semmin mainitun hiihtoprikaatin loppuosan pääsy huoltotielle Rajavaa- 
ra – Kesseli – Löytövaara. 
Hiihtoprikaatin kärkijoukko saavutettiin Kesselijärven eteläpuolella Marttilan – 
Kuvaajan seuduilla. Iltapäivällä kehitettiin Marttilan kautta suoritettu 
saartoliike vihollisen täydelliseksi saartamiseksi, jolloin III joukkue eteni Kesseli 
yli Kuvaajaa kohti huoltotien suunnassa ja sulki saartorenkaan idän suunnasta. 
IV joukkue (Lehtonen) siirtyi tien varteen Kesseli – Kusionvaara sulkien 
saartorenkaassa olevan aukon tästä kohdasta. 
 

16.2.1940       03.00 ”Ryssät” olivat täydellisesti saarrettuina sillä hetkellä jolloin annettiin merkki 
(3 puna-valkoinen raketti) kello 03.00 hyökkäyksen aloittamiseen joka 
suunnalta. 

  
07.00 Hyökkäys päättyi kello 07.00, jolloin vihollisosasto oli täydellisesti tuhottu, 

lukuun ottamatta muutamia pieniä partioita, jotka myöhemmin samana 
päivänä saatiin tuhottua. 

 
 2.K palasi Rajavaaraan ja haravoi tien sivustat partioilla jotka tuhosivat vielä 

kaksi harhailevaa vihollispartiota. (III ja IV joukkue). 
 Rajavaarassa komppania asettui levolle. III joukkueesta lähetettiin partio, joka 

tuhosi ”ryssän” yhdeksän miehisen partion Rajavaarasta noin 3 km itään. 
 Päivän aikana Res.vänr. Lehtinen haavoittui kuolettavasti. 
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17.2.1940 00.30 Komppania sai käskyn liittyä I pataljoonaan Alasenjärven länsipäässä. Komp- 
  panian oli ilmoittauduttava siellä kello 09.00. 
 

04.00 Komppania lähti liikkeelle ja saapui Alasenjärvelle klo 08.50, paitsi I joukkue, 
joka irrottautui asemistaan Kiekikoskelta vasta myöhemmin ja saapui 
yksikköönsä klo 11.30. 

 I joukkue alistettiin 1.K:lle ja III ja IV joukkue 3.K:lle. 
 

16.2.1940 – 17.2.1940 Kiekinkoskella. 
 

I joukkue. Osasto Oksanen teki kumpanakin päivänä, iltapäivällä vihollisen 
harhauttamis-, ja sitomistarkoituksessa tykistön tukemana hyökkäykset 
Kiekinniemeen. 
Näiden taistelujen yhteydessä tuhottiin muun muassa Kiekinniemeltä Kiekin- 
koskelle pyrkivä 27 miehinen vihollisen partio täydellisesti ja vihollinen 
pakotettiin pysymään suppealla alueella Kiekinniemen talon pohjoispuolella 
jossa ne pysyivät sodan loppuun saakka. 
Osasto Oksanen sai siirtymiskäskyn liittyä omaan yksikköönsä Alasenjärven 
maastossa, kapteeni Hirvoselta, joka loppuaikana toimi kapteeni Kekkosen 
jälkeen Kiekinkosken suunnassa toimivien komppanioiden komentajana. 
Luutnantti Eonsuun komppania otti asemien miehittämisen vastaa 17.2.1940 
klo 05.00 vänrikki Oksaselta. 
 

18 -21.2.1940  2.K:n II joukkue oli alistettuna 1.K:lle ja IV joukkue 3.K:lle. Joukkueet olivat  
etuvartioasemassa Saunajärven maastossa. (lähemmät tiedot löytyvät 
asianomaisten komppanioiden sotapäiväkirjoista. 
I joukkue varmisti pataljoonan leirialueen. 
Tappiot: yksi kaatunut, sotamies Yrjö Kallio. 
 

21 -22.2.1940 Pataljoonan komentaja antoi vänrikki Oksaselle käskyn miehittää ja varustaa 
1.K:n ja 3.K:n välillä, tähän saakka avoinna ollut lohko, 2.K:n ensimmäisellä 
joukkueella ja osalla 1.KKK:ta 

 Osa komentoryhmää ja toimitusjoukkuetta on etuvartioasemissa miehistön 
vähyyden vuoksi. 

 
23 -24.2.1940 Tilanne ennallaan. I joukkueen lohkolla paranneltiin varustettiin asemia. 
 
25.2.1940 3.K:lle alistetut III ja IV joukkue osallistuivat klo 05.30 alkaneeseen hyökäyk- 
 seen, joka kohdistui niin sanottuun esikuntamäkeen. Vaikeassa maastossa 

suoritettu hyökkäys epäonnistui ja siksi annettiin irtaantumiskäsky klo 16.30. 
 Hyökkäyksessä mukana olleiden joukkueiden tappiot olivat, 7 kaatunutta, 3 

haavoittunutta ja runsaasti paleltuneita. 
 
 Kaatuneet: 
 
 Vänrikki  Kauko Numminen 
 Alikersantti Heikki Toivonen 
 Sotamiehet Seppo Sulio 
  Paavo Lintsröm 
  Kusti Tuomi 
  Tuomo Tuomi 
  Toivo Hiitikka 
          
26.2.1940 Joukkueet olivat entisissä asemissaan. Ei erikoista. 
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27.2.1940  Komppaniasta muodostettiin normaalivahvuinen joukkue (Kauppi), joka 
osana kolmatta komppaniaa alistettiin osasto Ruotsaloon. Muu osa 
komppaniasta toimi kuten ennen. 
 

28.2.1940  Kersantti Kaupin joukkue hyökkäsi II linjassa ja osallistui klo 18.00 alkaneeseen 
  hyökkäykseen. Hyökkäys epäonnistui. 
  Tappiot: Korpraali Kalle Kehumaa kaatui ja neljä miestä haavoittui. 
 
29.2.1940 Kersantti Kaupin joukkue palasi osasto Ruotsalosta kersantti Rajamäen johta-

mana, koska kersantti Kauppi oli haavoittunut. 
 Muu osa komppaniasta oli entisissä tehtävissä. 
 
1.3.1940 Kaikki alistetut joukkueet palasivat takaisin yksikköönsä. Komppania täyden-

nyksenä 9 miestä. 
 Annetun esikäskyn mukaisesti muodostettiin I pataljoona, Tammisalon komp-

pania, johon alistettiin 2.K:sta muodostetut joukkueet, joukkue Oksanen ja 
puolijoukkue Rajamäki otti puolustuslohkon, muut varmistustehtävät ottivat 
vastaan osa kuormastoryhmästä, toimitusjoukkueesta ja täydennysmiehistä ja 
osista I, II III ja IV joukkueesta muodostettu joukkue ylikersantti Lehtosen 
johdolla. 

 
2.3.1940          15.00 Em. osastosta ilmoittautui Oksanen luutnantti Tammisalolle. 
 
                          18.30 Osastot siirtyivät hyökkäysvalmiusasemien läheisyyteen reservikomppaniaksi. 
 H -19.15. 
 

23.00 Komppania Tammisalo sai käskyn edetä, koska edellä hyökänneiden hyökkäys 
oli osittain pysähtynyt. Muu osa komppaniasta tuki harhauttamistulella 
asemistaan edellä mainittujen hyökkäystä. 

 
3.3.1940  Aamun sarastaessa ja aamupäivällä onnistui tammisalon komppanian vallata 

lopullisesti niin sanottu esikuntamäki. Tämän jälkeen osastot jäivät asemiin 
kyseiseen maastoon. 
Päivän kuluessa kaatuivat kersantit Santala ja Laine, alikersantti Kangasniemi 
ja Joensuu sekä sotamies Seppälä. 
Muu osa komppaniasta oli edelleen asemissaan entisellä lohkolla. 
 

4 -7.3.1940  Komppania oli edelleen jaettuna ja alistettuna sekä osa omissa asemissaan ku- 
  ten ennenkin. 2+10 miestä oli 5.3 alistettuna 1.K:lle. (Alikersantti Huja). 
  III joukkueesta, (kersantti Rajamäki), alistettiin 10 miestä osasto Ruotsaloon. 
 
8.3.1940  Niin sanotun itämaaston tultua vallatuksi, sieltä poistuivat sillä lohkolla olleet 
  komppanian osat asemistaan. 

Partio Oksanen, joka teki tiedusteluretken itämaastossa olevan lentokoneen 
luokse, joutui maastossa partiokahakkaan, jossa kaatuivat Sotamiehet Paavo 
Tuominen ja Onni Lampinen. 
 

10.3.1940  Pataljoonasta muodostettiin komppania Saikku, johon komppania asetti  
12+25 miestä, pääasiassa itämaastosta vapautuneita miehiä. Joukkue siirtyi 
komppania Saikun mukana Ruotsalon osaston luokse, jonne leiriytyi. Oli siellä 
12.3.1940 iltaan saakka ja seuraavana yönä suoritetun hyökkäyksen päätyttyä 
13.3.1940 klo 08.00 jäi paikalleen etuvartioasemiin. 

 
10 -13.3.1940  Osasto Oksanen ja siihen alistetut muut joukkueet olivat etuvartioasemissa  
  esikuntamaastossa. 
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13.3.1940 11.00 Sota loppui. 
 
14 -16.3.1940  Maaston puhdistamista ja osittaista vartiotoimintaa. Komppania luovutti 
  pataljoonaan erilaisia varusesineitä ja taisteluvälineitä.  
 
16.3.1940 07.00 I pataljoona lähti Saunajärven maastosta tavoitteena Kuhmo, jonne saavuttiin
  klo 17.45. 2.K majoittui Suojeluskunnan talolle. 
 
16-27.3.1940  Komppani oli Kuhmossa, jossa komppania kävi saunassa useita kertoja. Aseita 
  puhdistettiin ja pataljoonan komentaja suoritti asetarkastuksen. 
 
  Hiihtoa ja muodollisen koulutuksen kertaamista, sekä muutamia oppitunteja
  SO:sta ja UKO:sta. 
 
26.3.1940 Komppania sai käskyn siirtyä Mäntyvaaraan. Komppaniaan alistettiin KK jouk-

kue Vuoristo. Komppania lähetti kenttävartiot heti välittömästi Mäntyvaaraan 
saapumisen jälkeen vapauttamaan komppania Ipatin joukkueet rajavartio-
tehtävästä.  

 
 

 
  

 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 



      
  


