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P 3627 
 
 

II/JR 27 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

18.1.1940 – 31.3.1940 
 

 
 
18.1.1940 23.05 Puhelimella tuli käsky valmistautua seuraavana päivänä Kuhmoon aloitettavaa  

marssia varten. Käskyssä määrättiin majoitustiedustelun johtajaksi pataljoo-
namme komentaja, kapteeni Sihvonen. 
 

19.1.1940 05.00 Majoitustiedusteluosasto lähti matkalle. 
 

13.45 Pataljoona sai puhelimella marssikäskyn, jonka mukaan pataljoonan tuli klo 
16.00 olla Mäntylän tienhaarassa, josta matka sitten jatkuisi kuorma-autoilla. 

 Pataljoonan marssikäskyssä määrättiin pataljoona marssivalmiiksi klo 14.30 
mennessä. Kuormasto sai määräyksen kulkea pioneerien kunnostamaa oiko-
tietä myöten Moisiovaaran kautta.  

 
15.20  Pataljoona lähti majoituspaikaltaan ja saapui tienhaaraan klo 16.20. Autoko-

lonnan myöhästymisen vuoksi lastaus alkoi vasta 17.25. 
 
18.20  Kolonna lähti liikkeelle. 
 

20.1.1940 03.05 Pataljoona saapui määräpaikkaansa Kuhmon kunnalliskodille. (Kämärä). 
 
 06.00  Saapui viimeisenä kuljetettu yksikkömme, ”Eka”. 
   

Vihollisen ilmatiedustelun ehkäisemiseksi kiellettiin tulien pito ja kaikki turha 
liikenne päivän aikana. 
 

21.1.1940 20.00 Pataljoonan taistelukuormasto I saapui, matkattuaan tietä: Mäntylä, Saukko,  
Eskola, Mäkelä, Jumalinen, Moisiovaara, Kuhmo. Lähtö Mäntylästä oli 
tapahtunut 19.1.1940 klo 20.00. 
 

22.1.1940 03.00 Loput kuormastosta saapui perille. Pataljoonan vahvuus tänään 24+128+575. 
 
23.1.1940 23.50 Saatiin esikäsky majoitustiedustelijan lähettämisestä Pihlajavaaran maastoon. 
 
24.1.1940 01.05 Saatiin rykmentin majoitustiedustelua koskeva käsky. 
 

01.30 Annettiin pataljoonan käsky, jossa majoitustiedustelun suorittajaksi määrättiin 
vänrikki Vuorenalho mukanaan 10 miestä ”Jopista”, ”Jessistä” ja ”Jimistä” sekä 
viisi miestä ”Ekasta” ja ”Jamista”. JSp:stä määrättiin mukaan lääkintä-
luutnantti Suopanki ja yksi aliupseeri. Majoitusosasto kuljetettiin perille 
autoilla. Mukana oli pahvitelttojen tekotarvikkeita. 

 
04.50 Majoitusosasto lähti. 
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15.00 Yksiköitä käskettiin valmistautumaan marssia varten. 
 
20.50 Saatiin rykmentin marssikäsky. 
 
21.30 Annettiin pataljoonan marssikäsky. 
 
24.00 Aloitettiin marssi. 
 

25.1.1940 07.10 Pataljoona saapui Pihlajavaaraan. 
 
 17.00  Pataljoonan komentaja kävi rykmentin komentajan puhuttelussa. 
 
 21.00 Komentaja piti puhuttelun komppanian päälliköille. 
 
26.1.1940 13.00 Rykmentin komentaja kävi komentopaikallamme. 
 

15.30 Pataljoona sai käskyn yhden joukkueen lähettämisestä Kesselin seuduille 
varmistustehtävään. 

 
15.50 ”Jes” lähetti yhden joukkueistaan tähän tehtävään. 
 

27.1.1940 15.00  Saatiin esikäsky uuteen majoituspaikkaan siirtymisestä. 
 
 15.45 Annettiin majoitustiedustelukäsky. 
 
 17.00 Majoitustiedustelijat lähtivät. 
 
 18.40 Saatiin puhelimella rykmentin marssikäsky. 
 
 19.00 Pataljoonan komentaja antoi suullisen marssikäskyn. 
 

21.00  Pataljoona lähti liikkeelle ja saapui uuteen paikkaansa Kälkäsenjärven Nuotti-
niemen pohjoispuolelle klo 23.40. Kuormasto jäi tästä paikasta noin kaksi 
kilometriä pohjoiseen.  

 
28.1.1940 12.00 Pataljoonan komentaja lähti rykmentin komentopaikalle, jossa sai käskyn ja  
  ohjeet seuraavana yönä suoritettavaa hyökkäystä varten. 
 

16.50 Pataljoonan komentaja piti puhuttelun yksiköiden päälliköille ja antoi samalla 
hyökkäyskäskyn. 

 
29.1.1940 02.00 Herätys. 
 

03.30 Pataljoona lähti marssimaan Kälkäsenjärven etelärantaan. Ensimmäisinä 
lähtivät liikkeelle ”Jop” ja ”Jes”, joiden tuli ryhmittyä hyökkäykseen Kälkäsen 
etelärannalla, Lehtovaaraan vievän tien (läntisen) suunnassa. ”Jop” vasem-
malla ja ”Jes” oikealla. 

 
08.30 Hyökkäävät komppaniat saapuivat Lehtovaaraan, jossa ei enää tavattu vihol-

lista. Viholliset olivat jo aikaisemmin jättäneet Lehtovaaran. 
 
09.00 ”Jop” ja ”Jes” saapuivat vihollisen hallussa olevalle Kuusijärven maantielle. 

(Saunajärven tie). Kaksi joukkuetta ”Jopista” ylitti maantien samalla kun 
kolmoskomppania käänsi rintamasuuntansa länteen. ”Jes” jäi maantien  
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pohjoispuolelle, oikean sivustan ulottuessa Alasjärven kaakkoiskulmaan. 
(Alasenjärvi). 
 
Pataljoonan käyttöön oli alistettu: 
Hvt-osasto, (hvt-, ja it-komentajana toimi kapteeni Möttönen), kaksi 
kranaatinheitin joukkuetta luutnantti Lehtiön komppaniasta, vänrikki Partasen 
pioneerijoukkue, sekä kaksi luutnantti Liston johtamaa pioneerijoukkuetta. 
Pataljoonaamme avusti lisäksi 1./KTR 9. 
 
Heti tielle saapuessaan joukkueemme tuhosivat kaksi vihollisen kuoma-autoa. 
Aamulla asetettiin yksi joukkue ja kaksi konekivääriä ”Jimistä” Alasenjärven 
pohjoisrannalle, saaren kohdalle, varmistukseen. Sinne meni myös tykistön 
yksi tulenjohtaja. 
 
Pataljoonan komentoteltta pystytettiin iltapäivällä noin 300 metriä Lehto-
vaarasta etelään. 
 
Yön aikana vietiin panssarintorjuntatykit asemiin, kaksi tienvarteen ojaan ja 
kaksi ”Jessin” asemiin. Pioneerit rakensivat murrostuksen maantielle ”Jopin” 
asemien eteen. 
 

30.1.1940  Aamulla osoittautui komppanioittemme jatkuva eteneminen vaikeaksi, sillä  
vihollinen oli pesiytynyt suuriin, vahvasti varustettuihin korsuihin, joidenka 
ympäristön tasaisen maaston metsä oli karsittu näkösuojaa antamattomaksi. 
Panssarintorjuntatykit, jotka olivat jo tuhonneet yhden hyökkäysvaunun ja 
vahingoittaneet toista, pystyivät kuitenkin erinomaisesti ampumaan näitä. 
 

09.30 Lähetettiin yksi joukkue ”Jimistä”, mukanaan kaksi konekivääriä, Alasenjärven 
pohjoisrannalle, kaakkoon pistävän lahden suulle. 

 Loppuosa ”Jimistä” lähetettiin luutnantti Karasmaan johdolla tien yli Niska-
lammen ja Saunajärven väliseen maastoon. 

 
 Illalla irrotettiin kaksi panssarintorjuntatykkiä asemistaan, toinen ”Jopista” ja 

toinen ”Jessistä” ja lähetettiin rykmentin käyttöön. Rykmentin käyttöön 
palautettiin myös yksi pioneeri ryhmä. 

 Vihollisen tykistö suoritti lievää häiritsemisammuntaa. Oma kranaatinheitin 
avusti tehokkaasti. (Tulenjohtaja oli ”Jessin” mukana). 

 
31.1.1940  Päivän kuluessa tulittivat kaikki aseemme asemiemme edessä olevia korsuja,  

joille iltahämärissä lähetettiin myös hävityspartioita käsikranaateilla varus-
tettuina. Korsut osoittautuivat vieläkin vastustuskykyisiksi, vaikka esimerkiksi 
panssarintorjuntatykkien tuli oli niitä pahasti vaurioittanut. Yöllä pioneerit 
vetivät piikkilangat asemiemme eteen.   

 
1.2.1940  Päivän kuluessa ”Jimi” eteni kaistallaan maantietä kohti noin 300 metriä ja va- 
  rusti pimeän tullen omat asemansa. 
 
2.2.1940  Päivän kuluessa komppaniat etenivät tien suunnassa noin 800 metriä taistel- 

len sitkeästi korsuihin itsepintaisesti pureutuneiden vihollisten kanssa. 
Hyökkäystä avustivat menestyksellisesti oma tykistö ja kranaatinheitin. 
Iltayöstä avustivat pioneerit etulinjamme taakse jääneiden korsujen 
puhdistamisessa samalla kun suorittivat maantien murrostamisen ja miinoit-
tamisen. 
Komppanioiden käskettiin kaivaa uudet asemansa. Etulinja kulki nyt suunnil-
leen pohjois-, eteläsuunnassa Alasenjärvestä Saunajärveen.  
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Komppanioiden järjestys Alasenjärvestä lukien oli: ”Jes” – ”Jop” – ”Jim”. 
Pataljoonan vasemmalla sivustalla olleen 2./JR 27:n saattoi ”Jim” vapauttaa 
klo 23.00. 
Jumista noin suuntaan 03-00 olevaan Saunajärven niemeen sijoitettiin yksi 
konekivääri. Pataljoonaa avustanut panssarintorjuntatykki siirrettiin viipymät-
tä etulinjan uusiin asemiin. 
Tykistön tulta johdettiin seuraavista paikoista: Ensimmäinen tulenjohtopaikka 
Alasenjärven saaressa. Toinen tulenjohtopaikka Jumissa, minkä lisäksi tulta 
johdettiin ”Jessin” asemissa olleesta tähystyspaikasta. 
 

3.1.1940 02.40 Saimme rykmentin komentajan käskyn vapauttaa kapteeni Lassilan (I/JR 25:n)  
  osastot Saunajärven tehtävistä. 
 

03.05 Pataljoonan komentaja antoi käskyn, jonka mukaan ”Jim” lähetti 
puolijoukkuetta vapauttamaan Jumissa olevat I/JR 27:n miehet. Jumiin jäi 
kuitenkin käyttöömme 1.KKK/JR 27:n kaksi konekivääriä. Lisäksi ”Jim” lähetti 
yhden puolijoukkueen I/JR 27:n käyttöön korvauksena niistä miehistä, jotka 
I/JR 27:n jätti Saunasaareen. Saunasaareen I/JR 27 jätti myös yhden 
konekiväärin. 

 
03.55 Alasenjärven saaren kohdalla olleesta varmistusosastosta määrättiin yksi pika 

ja yksi konekivääriryhmä Kannakselle ”Jimin”-komppanian vahvistukseksi. 
 Päivällä toimivat vihollisen ilmavoimat vilkkaasti, mutta tuloksettomasti. 
 

4.2.1940  Aamuyöllä jouduttiin pariin otteeseen kosketuksiin vihollisen partioiden kans- 
sa, Saunasaaressa ja Jumin edustalla. Saunajärven pohjoispäässä olleesta 
taisteluetuvartiosta kaatui johtaja ja kaksi miestä. Sen vuoksi vartio lähti 
perääntymään. Saunasaareen juuri silloin sattumalta lähetetyt lisämiehet 
joutuivat kuitenkin avuksi ja vihollisen partio lyötiin hajalle. Etuvartiopaikka 
miehitettiin uudelleen ja sitä vahvistettiin puolijoukkueella ja yhdellä koneki- 
väärillä. 
Päivällä vihollisen ilmavoimat olivat vilkkaassa toiminnassa. 
 

5.2.1940      Iltapäivällä havaittiin partioiden tiedustelujen tuloksena, että vihollinen vetäy- 
tyy varovaisesti asemistaan. Alasenjärven ympäri pidettiin partioilla yhteyttä 
I/JR 65:een. 
 

 23.00 Rykmentin komentaja antoi käskyn hyökätä 6.2. klo 07.00. 
 
6.2.1940 07.00 Alkoi hyökkäys, jonka aikana eteneminen oli verrattain vaikeaa. Kähkölässä,  
  Saunajärven länsirannalla oleva osasto alistettiin meille. 
 
7.2.1940  Aamuyöllä totesivat etulinjamme vihollisen pyrkivän irrottautumaan. Omat  

joukkomme hyökkäsivät ja pääsivät noin klo 10.00 mennessä etenemään noin 
500 metriä. Edetessään ”Jop” komppania valtasi kaksi konekivääriä. 
 

10.30 Etulinjamme saavuttivat Saunajärven ja Alasenjärven välisen joen, jonka 
ylittäminen oli kuitenkin mahdoton, sillä vastapäätä olevalle jokitörmälle oli 
vihollinen laittanut vahvat kenttälinnoitetut asemat korsuineen ja ampu-
mahautoineen. Osittain vihollinen oli käyttänyt hyväkseen suomalaisten 
aikoinaan suorittamia linnoitustöitä. 

 Iltapäivällä vihollisen hävittäjälentokoneet ahdistivat kiivaasti etulinjaamme. 
 
21.25 Rykmentin komentaja antoi käskyn hyökätä yhdellä komppanialla Sauna-

saaresta Kannakselle. Pataljoonan hyökkäyskäskyssä määrättiin ”Jim”  
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siirtymään pimeän aikana Saunasaaren, josta hyökkäyksen piti alkaa aamu-
hämärän aikana.  
 

8.2.1940  Hyökkäys oli kuitenkin tulokseton, sillä vihollisella oli rannalla asemissa useita 
konetuliaseita. ”Jimin” oli pakko vetäytyä takaisin Saunasaareen välttyäkseen 
suuremmilta tappioilta. Kaksi miestä kaatui ja kuusi haavoittui. 
 

11.30  ”Jes” komppania alistettiin majuri Hakasen käyttöön Kannaksen länsipuolelle. 
(I/JR 65). ”Jop” ja ”Jim” miehittivät joen itäpuolella olevat asemamme. Majuri 
Hakasen käyttöön lähetettiin myös kaksi kranaatinheitinjoukkuetta. 

 
9.2.1940 04.30 ”Jes” sivuutti Lehtovaaran. 
 

Kemin Suojeluskuntapiirin lähettämä, Hemming Ahon lahjoittama sormus, 
päätettiin luutnantti Suokkosen ehdotuksesta antaa erikoisesti kunnostau-
tuneelle, alikersantti Harrille. (”Jop”). 
 

13.00 Aloitettiin hyökkäys lännen suunnasta. Majuri Hakaselle alistettu ”Jes” joutui 
etenemään erittäin epäedullisessa maastossa. (Tasaista karsikkoa). Noin 200 
metrin etenemisen jälkeen mm. komppanian päällikkö luutnantti Knuutti 
haavoittui. Hieman myöhemmin haavoittui myös hänen määräämänsä sijainen 
suojeluskuntaupseeri Loman, joka vuorostaan määräsi komppanian päällikön 
sijaiseksi vänrikki Vitikan. 

 
10.2.1940 21.20 Rykmentin komentaja antoi pataljoonalle käskyn hyökätä Kannaksella olevilla  
  joukoilla    
 
11.2.1940  Aamuhämärissä yritettiin osittain sulana oleva joki ohittaa, sekä Saunajärven,  

että Alasenjärven puolelta. Saunajärven puolella yritys epäonnistui. Alasen-
järven puolelta onnistui yhden ryhmän päästä joen suun yli rantatörmän 
suojaan. Ryhmän täytyi kuitenkin oman kranaatin täysosuman vuoksi poistua. 
Yksi mies kaatui ja yksi haavoittui. Ryhmä poistui Alasenjärven saaren kautta 
kiivaassa vihollistulituksessa. Ryhmän johtajan toimi erikoista rohkeutta ja 
neuvokkuutta osoittaen kersantti Kuusisto. 
 

22.00 Rykmentin komentaja määräsi, että hyökkäystä on yritettävä uudelleen 
seuraavana aamuna klo 06.00. 

 
12.2.1940 06.00 Kaksi ”Jimin” joukkuetta ylitti joen Alasenjärven puolelta ja saivat vähän myö- 
  hemmin yhteyden majuri Hakasen joukkoihin. 
 

12.30 Rykmentin komentajalta saapui ilmoitus Kesselin tienoilla hiihtäen ilmaan-
tuneista vihollisista. Komentaja käski irrottaa osan pataljoonasta sinne 
rykmentin käyttöön. 

 Pataljoonasta lähetettiin luutnantti Suokkosen johtamana kaksi joukkuetta 
”Jopista” ja yksi joukkue ”Jimistä” sekä neljä konekivääriä ”Ekasta”. (Kaksi 
Saunasaaresta ja kaksi Kannakselta). Lisäksi lähettiin yksi panssarintorjun-
tatykki Jumista. Rykmentin komentaja määräsi osasto Suokkosen toimimaan 
kapteeni Airimolle alistettuna. (III/JR 27). 

 Osasto sivuutti ”Jamin” komentopaikan Lehtovaarassa klo 15.00. 
 

13.2.1939 06.00 Idästä hiihtäen tullut vihollisosasto hyökkäsi Jumisa olevien, meille alistettu- 
jen ”Akin” miesten teltta-alueelle. Kun erittäin hyvin varustettujen vihollisten 
automaattikiväärit eivät oikein toimineet, kaatoivat ”Akin” miehet niitä yli 20. 
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09.00 Rykmentin komentaja antoi käskyn, jonka mukaan Hakanen vapautui tehtävi-

tään Kannaksella. Pataljoonamme käskettiin jäljellä olevilla miehillään 
miehittää kaikki asemat ja pitää vihollinen saarrettuna. 

 
10.00 Jumista saapui kaksi taistelulähettiä, jotka eivät kuitenkaan voineet kertoa 

aamulla Jumiin hyökänneen vihollispartion suuruutta.  
 Vikapartion mukaan Jumiin lähtenyt kersantti Korhonen joutui samoihin 

aikoihin kosketuksiin vihollispartion kanssa. Rohkeasti ja neuvokkaasti toimien 
hän saattoi myöhemmin opastaa ”Jimistä” lähetetyn joukkueen kosketuksiin 
vihollisen kanssa. Tämä joukkue saarrosti vihollisosaston illemmalla Niska-
vaaraan, jonne yöllä saapui vielä avuksi ”Homin” komppania. 

 
14.2.1940 06.00 Saatiin Niskavaaraan ahdistettu vihollisosasto lopullisesti tuhotuksi. Mainitun 
  hiihto-osaston vahvuus oli ollut alkujaan hyvän joukon toistasataa miestä. 
   

Vihollisen Kesselin ja Kälkäsen tienoille tunkeutuneita erikoishiihtojoukkoja 
vastaan taistellessaan haavoittui ”Jopin” komppanian päällikkö luutnantti Aaro 
Suokkonen erittäin vaikeasti ja kuoli myöhemmin haavoihinsa. Erikoisesti hän 
kunnostautui Kuhmon taisteluissa ja pataljoona menettikin hänessä rohkean, 
monet kokemukset jo saaneen, aina hyvätuulisen ja pidetyn upseerin. 
 

15.2.1940 Päivä kului eksyksissä harhailevien, hajotettujen vihollisen hiihtojoukkoihin 
kuuluneiden pikku partioiden tuhoamiseen.  
 

16.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
17.2.1940 03.00 Rykmentin komentaja ilmoitti, osasto Hyvärisen huomaamasta, noin 100 mie- 

hen vihollispartiosta, joka hiihti Niskavaaraa kohti. Partiota vastaan rykmentin 
komentaja määräsi lähetettäväksi tuhoamisosaston, jonka lähettäminen jäi 
”Kavin” tehtäväksi. 
 

12.00 Rykmentin käytössä olleet ”Jopin” kaksi joukkuetta ja ”Jimin” joukkue 
palasivat. Rykmentin käytössä olleet ”Elsan” konekiväärit määrättiin ”Jessin” 
lohkolle Niskan Kannakselle. 

 
13.15  Pataljoona sai ilmoituksen, että aamulla havaittu vihollisosasto on saapu-

massa Niskavaaraan. 
 
13.20 Rykmentistä palannut ”Jimin” joukkue lähetettiin Niskavaaraan. 
 
14.20 Rykmentistä palannet ”Jopin” kaksi joukkuetta lähettiin myös kapteeni 

Airimon käyttöön. 
 

18.2.1940  Taistelut vihollisen hiihto-osastoa vastaan Niskavaaran ja Ukonvaaran välises- 
sä maastossa kestivät kello 05.00 saakka. Vihollinen tuhottiin ja jäi heitä 
kaatuneina kentälle toistasataa miestä. Taistelujen aikana pääsi pienehkö 
määrä heikon varmistuksen varaan jääneistä Losovaaran korsuista Ukon-
vaaraan. ”Jopin” joukkueet jäivät auttamaan näiden tuhoamisessa, mikä 
loppuun suoritettiin seuraavaan aamuun mennessä.  
 

19.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
20.2.1940  Ei mainittavaa. 
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21.2.1940  Luutnantti Harlo ilmoittautui pataljoonaan. Hänet määrättiin ”Jop” komppa- 
  nian päälliköksi. 
  Saunasaaren kenttävartio luovutettiin osasto von Essenin huolehdittavaksi. 
 
22.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
23.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
24.2.1940  Kolme ”Jopin” joukkuetta alistettiin kapteeni Airimon käyttöön Losovaaraan. 
  Joukkueita johti luutnantti Harlo. 
 
25.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
26.2.1940  Tykistön vänrikki Paulamäki kävi Kannaksen itäosassa ja Saunasaaressa tiedus- 
  telemassa suorasuuntausasemia kenttätykkejä varten. 
 
27.2.1940  ”Jop” valtasi Losovaarassa 12 korsua. 
 
28.2.1940  Ei mainittavaa. 
 
29.2.1940  Kannakselle tuodut kaksi tykkiä tuhosivat aamupäivällä kolme korsua. Sauna- 
  saareen aiottu tykki vietiin Losovaaraan. 
 
1.3.1940  Osuman saanut kaksimoottorinen vihollisen pommikone putosi 500 metriä  
  Jumista länteen. Kone palaa romuksi. 
 
2.3.1940  Oma tykkimme tuhosi Kannaksella olleen vihollisen tykin. 
 
3.3.1940  Losovaarasta luvattiin tykki Saunasaareen ja Luvelahdesta tykki Niskan Kan- 
  nakselle. ”Jop” komppania joutui ”Kavin” mukana Löytövaaraan. 
 
4.3.1940  Saunasaaren tykki saatiin yöllä asemiin. Se aloitti puolilta päivin ammunnan  
  Niskan Kannakselle. 
 
5.3.1940 12.00  Pataljoona sai käskyn valmistautua hyökkäykseen Niskan Kannaksella. Sauna- 

saaresta vänrikki Hervan joukkueet alistettiin pataljoonan käyttöön ja 
määrättiin seuraavan yön kuluessa siirtymään Alasenjärven ympäri Niskan 
Kannaksen länsipuolelle. 
Kannakselle tuotiin lyhennetty kenttäkanuuna. 
 

6.3.1940 05.10 Luutnantti Hailan ja vänrikki Hervan joukkueet sivuuttivat komentopaikan. 
 

Tykit suorittivat mahdollisimman tehokasta valmistelua klo 21.00 saakka, 
jolloin hyökkäyksen piti alkaa. 
 

19.00 Pataljoonan komentaja siirtyi Kannaksen länsipuolelle ”Jessin” komentotelt-
taan. Hyökkäyshetkeä lykättiin kello 22.00, että yö ehtisi tulla pimeämmäksi. 

 
 Hyökkäys jäi kuitenkin tuloksettomaksi, sillä tykistövalmistelusta huolimatta 

vihollinen pystyi täydellisesti hallitsemaan konetuliaseillaan asemiensa edessä 
olevaa maastoa. 

 
7.3.1940  04.00 Hyökkäys päättyi. Aamulla aloitettiin uuden hyökkäyksen valmistelu. 
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14.15 ”Ansasta” saatiin käsky luovuttaa Niskan Kannas kapteeni Kuistiolle ja itse 

siirtyä Löytövaaraan reserviksi. 
 
23.30 Esikuntakomppania lähti liikkeelle ja saapui Löytövaaraan ”Salo 1:een” 

aamulla klo 04.30. 
 

8.3.1940  Yöllä pataljoonan komentopaikka siirrettiin maantien varteen noin 200 metriä  
  sen pohjoispuolelle puolentoista kilometrin päähän Löytövaarasta. 
 

”Jim” ja ”Jes” ottivat osaa ”Kavin” lohkolla suoritettuihin vastaiskuihin. 
Vihollisen painostus oli ankara. Samoin vihollisen lentotoiminta oli vilkasta ja 
haittasi tuntuvasti korsujen rakentamista. 
 

9.3.1940  ”Jim” ja ”Jes” saivat edelleen avustaa eri tahoilla etulinjassa. 
 
10.3.1940  Samaa kuin edellä. 
 
  ”Ekan” kaksi viimeistä joukkuetta saapui illalla Kannakselta. 
 
11.3.1940 12.30 Lähetettiin osasto von Essenin luo taistelupartio (pika ja kivääriryhmä) aut- 
  tamaan oikean sivustan kautta kiertäneen vihollisosaston tuhoamisessa. 
 
12.3.1940  Lähetettiin kaksi ryhmää lisää edellä mainitun vihollisosaston tuhoamiseksi. 
 

14.50 Luutnantti von Essen ilmoitti, että Löytöjärven jäälle ilmaantui kuusi hyök-
käysvaunua, jotka poistuivat kuitenkin saatuaan ympärilleen pienen kranaa-
tinheitin keskityksen. 

 
13.3.1940 10.45 Lähettimme toi tiedonannon, jonka mukaan vihollisuudet piti lopettaa kello 
  11.00. Tiedonanto annettiin edelleen kello 11.00 mennessä. 
 
14.3 – 20.3.1940 Tarpeettomia tavaroita evakuoitiin taaksepäin. Venäläisten kuljettaessa jouk- 

kojaan pois saarretuilta alueilta, pataljoona asetti seuraavat kenttävartiot: 
Maantien pohjoispuolelle Loson ja Läytövaaran välille. Losovaaraan ja Ukon- 
vaaraan. 16.3 pataljoonamme otti vastaan vielä osasto von Essenin 
kenttävartion Löytöjärven länsipuolelta. 
 

20.3.1940  Pataljoona suoritti majoitustiedustelun Kuhmossa Lammasjärven lossin itä- 
  puolisesta maastosta. 
 
22.3.1940 07.15  Pataljoonamme lähti marssille Löytövaarasta. Marssi suoritettiin Kuusijärven 

maantietä Luvelahteen ja sieltä Polvelaan, minne saavuttiin klo 12.30. Polve-
lassa, jonne aamupäivän kuluessa oli saapunut Lehtovaarasta myös patal-
joonan kuormasto, ruokailtiin. 
 

 13.30 Jatkettiin marssia. 
 
 18.30 Pataljoona saapui perille Kuhmoon. 
 
23.3.1940  Majoituspaikkojen ja varusteiden kunnostamista. 
 
24.3.1940 12.30  Pataljoona kokoontui yhdessä kranaatinheitinkomppanian kanssa Lammasjär- 
  ven jäälle kenttäjumalan palvelusta varten. 

Maaliskuun viimeisinä päivinä pataljoona marssi Nurmekseen, josta matka 
jatkui 10.4.1940 Kemijärvelle. Pataljoona saapui perille 12.4.1940. 



 
 


