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20.1.1940  Suomussalmelle Raatteeseen jää ainoastaan osasto Kari, jolle jää alistettuna  

TO 1, I/KTR 9 sekä panssarintorjuntajoukkue Pitkänen, joka jää osasto Karille 
vaihdon yhteydessä. 
JR 65 siirtyy Suomussalmen Likoharjun ja Mäntylän maastoon, missä toistai-
seksi jatkaa ja täydentää JR 27:n kenttätöitä Purasjokilinjalla. 
Pataljoonat lähettävät majoitustiedusteluosastot seuraavasti; 
II/pataljoona Mäntylän suuntaan, ottaa yhteyden JR 27:n komentotelttaan. 
 

21.1.1940 03.00 Pataljoona on lähtenyt Raatteesta.  
  pataljoona saapui 21.1.1940 klo 08.00 Mäntylään. 
 
 03.00 Osasto Pitkänen ja osasto Sipiläinen vaihtoivat paikkoja. 
 
 08.00 Pataljoona saapui Mäntylän maastoon. 
 
22.1.1940  Pataljoona oli levossa ja varmistamassa. 
 
23.1.1940 Rykmentin puhelinsanoma 27/40, joka koskee papintodistuksia, jotka loma-

laisten on esitettävä lomalta palattuaan pataljoonassa.  
 
 Rykmentin puhelinsanoma 27/40, joka koskee divisioonan kirjelmää, joka 

koskee RUK:n sopivia henkilöitä pataljoonassa. 
 
  Osasto Sipilä lähti Mäntylästä. 
 
24.1.1940 05.00 Pataljoonan kuormasto lähti vänrikki Mäkelän johdolla Eskolan ja Moisiovaar- 
  ran kautta Kuhmoon. Mukana on kahden päivän muona. 
  Pataljoonan marssi tapahtuu 24 – 25 ja 25 – 26.1 autoilla Kuhmon rintamalle. 
 
 20.00 4.K, 5.K  ja 2.Krh.K lähtivät autokuljetuksena luutnantti Leino johdolla. 
 
 23.30 2.KKK ja pataljoonan komentaja sekä adjutantti ja kirjuri lähtivät Mäntylästä 
 
  Päivämäärällä pataljoonasta siirrettiin seuraavat alaikäiset TR:n soitto-oppilaat 
  

- Rantonen Tauno 
- Sivelius Heimo 
- Vuorinen Veikko 
- Hakala Kauko 

  Miesten on ilmoittauduttava Tampereen Sotilaspiirin soittokunnassa. 
  
25.1.1940 06.00 4.K, 5.K ja 2.Krh.K saapuivat Kuhmon kirkolle. 
 

09.30 2.KKK, pataljoonan komentaja ja adjutantti sekä kirjuri ja lähetti saapuivat 
Kuhmon kirkolle.. 

 
 23.00 Esikuntakomppania ja 6.K  lähtivät Mäntylästä. 
 
26.1.1940 09.30 Esikuntakomppania ja 6.K  saapuivat Kuhmon kirkonkylään. 
  

Pataljoona majoittui Lammasperän tien varteen Pesolan paikkeille. Päivän 
aikana oli ilmahälytyksiä ja havaittiin vihollisen lentokoneita. 
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27.1.1940 13.00 6.K:sta lähettiin latupartioita vänrikki Kaipaisen johtamana. 

Neljännen komppanian latupartio jatkaa ladun avaamista tienhaarasta 
Kiekinkosken Rajavaaraan. Johtajana toimii vänrikki Kostiainen. 

 
 14.00 Lähetettiin majoitustiedustelupartio Rajavaaraan. (2 upseeria). 
 

17.00 Majoitustiedustelu Rajavaaraan. 6.K:n partio liittyy tienristeyksessä mukaan. 
Majoituspartion johtaa vänrikki Stenbeck. 

 
17.00 Pataljoonan marssikäsky: Pataljoona marssii Pesolasta Rajavaaraan. 
 

28.1.1940 07.00-08.00 Kuormasto saapui Rajavaaraan. Samoihin aikoihin saapui myös koko patal- 
  joona. 
 

11.00 Pataljoonan käsky: 6.K, vänrikki Stenbäck joukkueellaan Riihivaarasta 3,5 km 
tienhaarasta pohjoiseen.  

 6.K:sta vänrikki Lähdesoja Kiekinniemelle yhdellä joukkueella ja puolijouk-
kuetta Kusionvaaraan. 

 
15.00 Vänrikki Kokkonen on partioineen lähtenyt Mäntyvaaraan, missä tehtävänä on 

partioida Linnavaaran ja Levävaaran suuntiin. Partioiden on käytävä Juntin-
vaarassa saakka. Ilmoitukset on annettava Linnavaarasta, Kangasjärveltä ja 
Levävaarasta.  

 
15.00 Vänrikki Lähdesoja joukkueineen Mäntyvaaraan. Tehtävä: Puoli joukkuetta 

vänrikki Kemppaisen majapaikkaan, puolijoukkuetta menee Kusionvaaraan, 
mistä käsin varmistaa Vasamalammen ja Ulvinlammen suuntiin. 

 
15.00 Vänrikki Stenbäck on joukkueineen lähtenyt Kusionvaaraan ja edennyt sieltä 

Nuolilammen itäpäähän vänrikki Leskisen osaston yhteyteen. (”Leski”). 
Joukkue vahvisti osasto Kekkosta kahdella konekiväärillä. 

 
24.00 6.K  Mäntyvaaraan. Ilmahälytyksiä, vihollisen lentokoneita. 
 

29.1.1940 13.30 Rykmentin talouspäällikön ilmoitus: Rautaisia annoksia on saatavana Savelas- 
ta, jonne matkaa pataljoonan majoituspaikasta on noin 10 km. Annokset on 
varattu klo 16.00 lähteville partioille. Pataljoonalla on muonaa 29.1.1940 
iltaan saakka. Täydennyksestä ei ole tietoa. 
 

13.30 Rykmentin komentajan puhelinsanoma: Vänrikki Kokkonen on ilmoittanut 
rykmenttiin: Partio on saapunut klo 11.15 Kangasjärven maastoon, josta se on 
jatkanut Kivikiekkiin ja Juntinvaaraan. Matkalla ei erikoista. 

 
22.05 Rykmentin käsky joka tuli puhelimella: Yhden kiväärikomppanian ja yhden 

konekiväärijoukkueen alistamisesta osasto Mäkiniemelle Kälkäseen. 
 
22.15 Pataljoonan komentajan suullinen käsky 4.K:n ja 2.KKK:n päällikölle Marssille 

valmistautumisesta. 
 
22.55 Rykmentin komentajan kirjallinen käsky: Vahvistus klo 22.05 annetulle esi-

käskylle, joka koski yhden kiväärikomppanian ja yhden konekiväärijoukkueen 
alistamista. 

 
24.00 Vänrikki Härö ja 4.K  sekä puoli konekiväärijoukkuetta 2.KKK:sta lähti Kälkä-

seen. 
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30.1.1940 07.30 Luutnantti Vallen puhelinilmoitus: Koskee Kokkosen partiotoimintaa 29.1.40. 
 

18.00 Rykmentin komentajan kirjallinen käsky: Koskee yhden komppanian ja yhden 
konekivääripuolijoukkueen lähettämistä divisioonan reserviksi. 

 
18.50 5.K  ja puolijoukkuetta 2.KKK:sta on lähtenyt yllä olevan käskyn mukaisesti 

Kälkäseen. 
 
19.05 Vänrikki Härön puhelinsanoma (5.K): Klo 18.45 neljäs komppania vetäytyi 

Löytövaarasta länteen vihollisen panssariautojen kovan painostuksen takia. 
Järjestys: Konekiväärin puolijoukkue – kiväärikomppania. 

 Omat tappiot ovat, yksi kaatunut ja joitakin haavoittuneita. 
 
19.50 Puhelintiedotus: Luutnantti Leino ja yksi kiväärikomppania sekä konekivääri-

puolijoukkue ovat ilmoittautuneet. 
 
23.00 Partio 6:K:sta ja Raivion komppaniasta on edennyt tien suunnassa kahden 

kilometrin päähän valtakunnan rajasta sijaitsevan Hukkajärven kylän maas-
toon. 

 
31.1.1940  Rykmentin käsky Vallelle: Komppanian (6.K) on varustauduttava ja kaivaudut- 

tava. 31.1.1040 iltahämärissä partio pohjoiseen, samalle suunnalle kuin 
Kokkosen ja Eriksonin partiot. 
 

 10.15 Partio Erikson on palannut. 
 

10.45 Partio 6.K:sta ja Raivion komppaniasta on palannut Hukkajärveltä. Olivat 
tavanneet ”ryssän” vanhoja hiihtolatuja. 

 
 Rykmentin ilmoitus: Kälkäsenjärven eteläpuolella toimivien 6.K:n ja KK:n 

puolijoukkueen päälliköksi on määrätty luutnantti Makkonen. 
 
12.45 Rykmentin käsky: 2.KrhK:n jäljellä oleva osa valmistautuu lähtöön samaan 

suuntaan kuin komppania on lähtenyt. Komppania alistetaan divisioonan 
käyttöön. 

 
16.00 2.KrhK on lähtenyt. 
 

1.2.1940 11.30 Rykmentin puhelimella annettu käsky: II/JR 65:lle alistetaan 9.K:n konekivääri- 
  joukkue, jonka on lähdettävä viipymättä. Joukkue alistetaan JR 27: käyttöön. 
 
 12.00 Yllä oleva käsky on täytetty. 
 

Luutnantti Suomaa 2.KKK:sta on ryhtynyt hoitamaan pataljoonan talous-
upseerin tehtäviä. Luutnantti Kuronen rykmentin esikunnasta on ottanut 
vastaan 2.KKK:n päällikkyyden. 
 

2.2.1940 10.00 Rykmentin puhelinilmoitus: Siepattu vihollisen radiosanoma. Sanomassa  
saarretut joukot pyytävät apua. 

 
10.35 Lääkintäluutnantti Lehtonen lähti rykmentin komentaja määräyksestä 

etulinjoille. Hänen mukanaan oli neljä sairaankantajaa ja yksi lääkintä-
aliupseeri sekä neljä ajoneuvoa. Lehtosen on ilmoittauduttava JR 27 
huoltoteltassa päällikkölääkäri E Koposelle. 
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13.50 Rykmentin komentajan käsky puhelimella: Pataljoona valmistautuu lähtöön. 
 7.K ja 8.K on alistettu sekä taktillisesti, että huollollisesti II/JR 65:lle. 
 
 Ilmahälytyksiä, erikoisia lentokoneita, pommituksia lähistölle. 
 
12.30 Vänrikki Kokkosen partio, joka oli käynyt Juntinvaarassa ja Levävaarassa on 

palannut. Partio oli havainnut että kumpikin paikka oli polttamatta. Latu 
pohjoiseen kulkee reittiä Linnavaara – Kivikiekki – Levävaara. 

 
3.2.1940 16.00 Rykmentin ilmoitus puhelimella: Jsp:n jäljellä oleva osa alistetaan JR 27:n käyt- 
  töön. 
 

17.15 5.K:n puhelinilmoitus: Komppania on menettänyt yhden hevosen ja rehu-
keittimen. 

 
20.20 Rykmentin komentajan käsky puhelimella: Luutnantti Kuronen ja 2.KKK jäljellä 

oleva joukkue siirtyy ennen aamua Kiekinvaaraan. 
 
 Ilmahälytyksiä ja vihollisen lentokoneita. 
 

4.2.1940  Ilmahälytyksiä, vihollisen lentokoneita ja pommituksia lähiseuduille. 
 
5.2.1940 05.00 Pataljoonan esikunta ja esikunnan komentojoukkue on lähtenyt Rajavaarasta 

päämääränään Löytövaara. Kolme vihollisen lentokonetta teki lukuisia syök-
syjä pataljoonan esikuntakomppaniaa ja komentojoukkuetta, joka oli 
asettunut Pienen Kiekinjärven maastoon. Ei vaurioita. 
 

 16.00 Pataljoonan komentojoukkue on saapunut Löytövaaraan. 
 
6.2.1940 01.00 JR 27 käsky hyökkäyksestä ja nyt rykmentistä hyökkäystä varten: 
  1. Vihollisesta ei uutta. 

2. Osasto Hyvärinen, joka käsittää 1.K:n ja KK-joukkueen I/JR 65:stä sekä 
kolme joukkuetta Junnon komppaniasta ja 9.K, hyökkää 6.2 aamulla 
Silmälammen ja Kylmäjärven välisen kannaksen kautta Löytöjärven itäpuoli-
selle tielle, missä tehtävänä on lyödä hajalle Löytövaaran edessä olevat 
vihollisen voimat. 
4. Toiminta on aloitettava siten, että hyökkäyksen vaikutus maantiellä alkaa 
klo 07.00. Illalla osasto palaa lähtöasemiinsa. 
5. Osasto Mankonen sitoo vastassa olevan vihollisen edellä mainitun hyök-
käyksen aikana ja tukee hyökkäystä tulellaan. 
Mikäli on tilaisuus, on panssarintorjuntatykki ja konekivääri otettava 
viholliselta takaisin sekä omia asemia on parannettava. 
7. Noin yksi pataljoona on irrotettava ja koottava 6.2 klo 08.00 mennessä 
Ukonvaaraan seuraavasti: ”Hek, Hip, Kor, Ket ja Aki”. Pataljoona majoittuu 
Ukonvaaraan ja alistetaan kapteeni Lassilan johtoon. (II/JR 27). 
8. ”Hom” jää toistaiseksi kapteeni Makkosen käyttöön. Janin joukkueet 
palaavat Sihvosen käyttöön. 
9. Jäljellä olevilla voimillaan kapteeni Airimo varmistaa vihollisen pesäryhmät 
Reuhkavaaran – Löytövaaran välisellä alueella. 
 
  JR 27:n komentaja Everstiluutnantti A Mäkiniemi 

   Adjutantti Luutnantti E Lahdenperä 
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12.00 ”Hakan” puhelinsanoma (Majuri Hakanen I/JR 65) osasto Hyväriselle: 

Ensimmäinen komppania on työnnettävä Löytöjärven itärantaa maantien 
suunnassa itään kosketukseen vihollisen kanssa. Jää sinne taisteluetuvartioksi. 
Tiedustelullanne on selvitettävä, mihin Riihivaaran – Löytövaaran alueella 
toiminut vihollinen on suuntautunut. Pataljoona tiedustelee Ukonvaarasta 
Lehmivaaraan ja osasto Vuokko Riihiniemeltä Lehmivaaraan. On syytä epäillä, 
että vihollinen suuntautuu maantien eteläpuolen kautta Saunajärvelle. 

 
 On toimittu yllä olevien käskyjen mukaisesti. Osasto on ottanut vankeja ja 

osallistunut laukaustenvaihtoon. 
 Löytövaarassa ollut vihollisosasto on lyöty. On otettu runsaasti vankeja ja on 

myös todettu suuren vihollisjoukon kaatuneen. 12 erilaista autoa ja kaksi 
hyökkäysvaunua sekä yhden traktorin käsittänyt kolonna on vallattu. Autojen 
lastina oli muonaa, rehua sekä huomattava määrä väkijuomia (vodkaa). 
Toinen hyökkäysvaunuista piti sitkeästi puoliaan, mutta vaiennettiin lopuksi 
kahdella panssarintorjuntatykin laukauksella, joista toinen rikkoi sen tykistä 
putken ja toinen murskasi ohjaamohytin sisustan. 

  
 Vihollisella on hyvät varusteet, puuvillatäytteiset, öljytyt lumipuvut, käsineet, 

huopasaappaat. Ovat valiojoukkoa, kotoisin etupäässä Kaspian seuduilta. 
 
 Ilmassa oli runsaasti vihollisen lentokoneita. Arvellaan niiden kuljettavan a-, ja 

e-tarvikkeita Mäntyvaarassa olevalle viholliselle. Ei ilmapommituksia. 
 
 Komppaniat ovat ilmoittaneet kaatuneita. 5.K:sta yhdeksän ja 9.K yksitoista. 
 
21.10 ”Ruudun” puhelinsanoma (JR 27 komentaja): Käsky osasto Hyväriselle 3.K:n ja 

6.KK:n irrottamisesta ja majoittamisesta osasto Hyvärisen majoitusalueelle  
6-7.2.1940 välisen yön kuluessa. 
 

7.2.1940 15.00 Pataljoonan käsky: 7.K  ja sille alistettu konekiväärijoukkue luutnantti Leinon  
johdolla Kylmäjärven maastoon vahvistamaan Kylmäjärven rantoja. 

 
19.45 Alikersantti Toivosen (I/JR 65) suullinen ilmoitus: ”Ryssä” on yllättänyt ilmoit-

tajan partion (1+2) huoltotien varrella noin puoli km etelään avaamalla tulen 
kolmelta suunnalta. Partiomme selvisi vahingoitta. Vihollispartion vahvuus 
arvion mukaan 10 -20 miestä. 

 
 19.55 Vartiointia on vahvistettava. 
 
  Ilmahälytyksiä, vihollisen lentokoneita. 
 
8.2.1940 05.00 Pataljoonan komentajan käsky: 4.K, 5.K  ja 7.K lähtevät heti matkaan päämää- 

ränä Riihivaaran seutu, missä vastassa on vihollisen maahan kaivautuneet 
osastot. 
4.K  ja 5.K lähtivät heti liikkeelle jotka 7.K tavoitti, oli lähtenyt myöhemmin 
liikkeelle. Saapuivat perille klo 07.50. 
5.K asetti tiedustelupartion (1+2), jota johti korpraali Lamminpää. partion 
tehtävänä oli tiedustella kompassisuunnassa 25 – 00 etumaastoa. 
 

09.45 Korpraali Lamminpään partio palasi ja ilmoitti, että Riihivaaran taloryhmässä 
majaili ”ryssiä”, jotka olivat rakentaneet harhauttavan tien ja piikkilankaestei-
tä. Partio havaitsi kaksi hyökkäysvaunua. 
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10.00 5.K  lähti liikkeelle ja ylitti maantien. 4.K:n tehtävänä oli heti 5.K:n päästyä 

tavoitteeseensa pyrkiä Riihivaaraan. 7.K  jäi jälkeen myöhemmin annettavaa 
tehtävää varten. 

 5.K  pääsi tavoitteeseensa, mutta 4.K ei siinä onnistunut maastovaikeuksien ja 
voimakkaan hyökkäysvaunujen tulituksen takia. 4.K:n oli vetäydyttävä, mistä 
johtui, että myös 5.K:n oli vetäydyttävä 7.K:n tukemana klo 11.45. 

 
11.45 Konekivääriosasto, vänrikki Ruuskanen, saapui maastoon, Riihivaarasta noin 

500 metsiä lännen suuntaan. Konekiväärit kokoontuivat ensimmäiseen käsky-
kohteeseensa. 4.K  sai aikaisemman käskyn kaartaa rinnettä taaksepäin. 5.K:n, 
noin 20 miestä käsittävä osa. 

 
16.00 Komppaniat aloittivat paluumatkan edellä mainittua 5.K:n osaa lukuunotta-

mattamatta. 
 
17.20 Komppaniat palasivat majapaikkaansa. Matkalla kaatui 7.K:n joukkueen 

varajohtaja alikersantti Ruuttunen. Vänrikki Saarnio haavoittui vaikeasti 
hyökkäysvaunutykin laukauksesta. Hän kuoli myöhemmin haavoihinsa Jsp:n 
kuljetuksissa. Lisäksi haavoittui neljä miestä. 

 
9.2.1940  02.00 Pataljoonan käsky: Upseeripartio, vahvuus yksi joukkue 5.K:sta, Riihivaaran  
  maastoon. 
 
 05.20  Tapahtui lähtö. 
 

08.05 Saapuminen perille. Paikalle saapui kapteeni Flink, joka toimi tilanteen 
johtajana. Sen jälkeen tuli käsky II pataljoonan adjutantilta ottaa partion 
kanssa (1+3) yhteys kapteeni Arposeen, jonka osasto saapuu eri tietä.  

 
09.15 Saimme yhteyden kapteeni Arposeen. Tällä välin oli 4.K  kapteeni Shönbergin 

johdolla edennyt vasemmalle sivustalle, maantien seudull, missä avattiin tuli 
vihollista kohti. 

 
12.30 Partio oli harjanteella, vastapäätä Riihivaaraa, etsi osaston johtajaa kapteeni 

Flinkkiä tuloksetta. Flink oli antanut käskyn 5.K:lle ja 7.K:lle siirtyä sille 
suunnalle missä oli Arposen osasto ja seurannut itsekin niiden mukana. 

 
13.00 Partio lähti välittömästi takaisin ja sai yhteyden johtajaan. 
 
 Partion johtajalle tuli ilmoitus 4.K:sta, että ammukset alkavat loppua, minkä 

takia adjutantti ilmoitti, että tätä ennen oli komppanian vetäydyttävä takaisin. 
Konekiväärit olivat asettuneet asemiinsa harjanteen alapuolelle, mutta olivat 
saaneet ylivoimaisentulen vastaansa vastapuolelta ja näin ollen olivat 
pakotetut vetäytymään takaisin. Konekivääriosastoa johti vänrikki Ruuskanen. 

 
18.00 Osasto Flink lähti Kuusijoelta Löytövaaraan. Kulki maantien pohjoispuolella 

noin 50 – 200 metriä. 
 
19.00 Pataljoona miehittää Kuusijoen ja maantien seudun. Osasto Flink lähti paluu-

matkalle. Tätä enne osasto koottiin ja edettiin yhtenäisenä Kuusijoelle. 
 
 Osaston johtajan käsky: Pioneerit valmistivat tankkiesteet ja murrokset sekä 

asettivat miinoja Kuusijoelle. Järjestettiin varmistus. 
 Päivällä vedettiin myös puhelinyhteys Riihivaaraan päin. Töitä johti vänrikki 

Nieminen. 
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21.00 Osasto Flink saapui Löytövaaraan. 
 

10.2.1940  Aamulla jakoi majuri Hyvärinen kahteen osaan Löytövaarassa olevat yksiköt. 
 Kapteeni Arponen sai oman osastonsa johon kuuluivat 4.K, 5.K, kevytryhmä ja 
 kks. ryhmä. Kapteeni Flink sai osaston johon kuuluivat 7.K, 9.K  ja III pataljoo- 

nan esikuntakomppania. 
Aamusta alkaen on Kuusijokilinja ollut meikäläisten hyvässä hallussa. 
 

19.20 Kuusijoen silta räjäytettiin. Päivällä, ja jo aamulla, alettiin  miehittää ja sulkea  
Riihivaaraa. 
Päivällä muodostettiin korsurintamaa Löytövaaraan. Korsurintamalla ovat 
Alapiessan ja Vierimaan osastot.  
 

19.30 ”Humauksen” (majuri Hyvärinen) käsky:  
Tulevaa toimintaa valmistava osa: Kapteeni Arposelle alistetaan panssarin-
torjuntatykki, kolme pioneeriryhmää ja kaksi kranaatinheitinjoukkuetta, sekä 
upseerin johtama joukkue Vierimaasta ja Alapiessasta. 
 
Käskevä osa:  
Korsurintamalla alkaa hyökkäys 11.2.1940 klo 04.30. Entistä pääpuolus-
tuslinjaa vahvistetaan ja vähemmän taistelukelpoiset jätetään). 
Osasto Vierimaan varmistuslinja varmistetaan paikalle jäävällä osalla alueen 
maantie – Löytöjärven lahti ml. 
Taistelun alettua korsuilla, sitoo maantien eteläpuolella olevat korsuryhmät 
tulellaan, joka on suunnattava maantien suuntaisena. 
Osasto Alapiessa sulkee päätien itään maantien pohjoispuolella varmistus-
linjaan jäävillä osillaan. Kersantti Hyvönen osastoineen.(10 miestä).  
Osasto ”Kalle A” (JR 65), sulkee Alapiessan ja Vierimaan välisen aukon. 
 
Hyökkäys aloitetaan klo 04.30, jolloin pureudutaan korsualueen pohjois-
reunaan yllättäen. Heittimet ja panssarintorjuntatykki on oltava valmiina klo 
04.30. Korsunvaltaus joukkueella on oltava mukana valopistoolit, joilla 
annetuilla merkeillä, valkoinen, vihreä, valkoinen, korsunvaltausjoukkue 
etenee. Kuusijoen osasto määrätään järjestämään tähystysaseman Hiilikon 
suunnalta ja sen on valvottava vihollisen toimintaa Riihivaarassa. 
Konekivääri tulee Löytöjärven lahden rantaan. Kersantti Hyvösen koneki-
väärituli on ammuttava tien suuntaan siten, ettei tuli tuhoa omia joukkoja. 
 

11.2.1940 02.30 Käsky ”Ruudusta”(everstiluutnantti Mäkiniemi): Yksi komppania ”Isäntä- 
Kallen” käyttöön. (Everstiluutnantti Mandelin, JR 65:n komentaja). Komp--
panian viimeiset osat lähtivät klo 06.00. Komppania Hornborg, osasto 
Flinkistä. 

 
? Saatiin tietää Flinkiltä, että vihollinen pyrkii vasemmalta Kuusijoen suuntaan.  
 
? Päästiin korsuihin kiinni Riihivaaran korsurintamalla. 
 
? Kapteeni Flink ilmoitti, että ”ryssä” olisi tunkeutunut joen yli vasemmalta. 

Linja kuitenkin pysyy jos puolustuslinjaa ei laajenneta. 
 
? Flink ilmoitti, että tilanne Kuusijokilinjalla on helpottunut ja huoltotie on 

vapaa. Mutta edelleen saapuu hälyttäviä tietoja. 
 
? Puolijoukkue lähti Flinkin avuksi. 
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? Korsujen vyörytys on edennyt 3-4 korsun mittaa. Korsujen vyörytys alkaa olla 

puolessa välissä. 
 
? ”Ryssä” levittäytyy Kuusijokilinjalla vielä sen mutkastakin pohjoiseen. Ellei 

apua tule on Flinkinkin vetäydyttävä. 
 
? Korsurintamalla tilanne on jo verraten helppo. Viimeiset korsut ovat käsissä. 
 Huhujen mukaan vain yksi korsu on enää valtaamatta. (Haavoittuneen 

ilmoitus). 
 
16.00 Korsurintamalta voitiin irrottaa voimia Flinkille. ”Koivusta” (entiseltä ”Leskes-

tä) on maasto Kuusijoelle asti tarkastettu, eikä ole havaittu jälkiä vihollisista. 
 
16.40 ”Ryssän” painostus idän suunnasta jatkuu. Kenttätykistö on alkanut vaikuttaa 

Löytövaaran itärinteellä. 
 
17.25 ”Humauksen” käsky: Joukot kootaan ja asetetaan pääpuolustuslinjalle. On 

saatu tietää, että komppania Hornborg ei ollutkaan vielä lähtenyt aamulla. 
vasta 16.00 jälkeen oli komppania Hornborg alkanut vetäytyä. Vierimaa jää 
vartioimaan korsukaupunkia. 

 
17.50 Flink ilmoitti, että hyökkäys on torjuttu. Tilanne on siis helpottunut. 
 
18.00 4.K  palasi korsurintamalta. 
 
19.05 Korsurintaman korsut, paitsi yksi, on selvä. Yksittäisiä vihollisia vielä näkyy.  
 

  4.K:sta yksi joukkue kersantti Mikkolan johtamana asettuu varmistamaan Kyl- 
  mäjärven itäpäähän ja varmistaa osasto Flinkkiin asti. 
 
12.2.1940 10.10 Pääpuolustuslinja alkaa olla lopullisessa kunnossa Kuusijoen varrella. 
 
 ? Korsurintamalla on nähty ”ryssän” osastoja, a´5 – 10 miestä. Vihollisen partio- 
  osastot ovat lähteneet Löytöjärven eteläpuolelle, josta edelleen kohti Losoa. 
  Komppania Liisanantti on saanut tehtäväkseen ajaa takaa ”ryssän” osastoja. 
 

13.50 Löytövaarasta ilmoitettiin, että Kuusijoelle menevä huoltotie on poikki. 
Vääpeli Miettinen iski tieltä vihollisen sivustaan. 

 
14.50 Kylmäjärven pohjoispuolelle on asetettu kenttävartio. Ei erikoista 
 
16.00 Kaksi tyhmää lähti vänrikki Vierolan johtamana aukaisemaan maantietä. 
 
17.40 Ilmoitettiin, että Vierola ryhmineen on jäänyt varmistamaan huoltotietä. 
 
19.10 ”Kylmästä” ilmoitettiin: Kenttävartion partio ei päässyt yhteyteen osasto 

Flinkin kanssa, koska Kylmäjärven eteläpuolelta avattiin tuli. 
 

13.2.1940 02.05 ”Ryssä” on tullut huoltotielle ja tunkeutunut noin yhden kilometrin päähän  
Löytövaarasta. ”Ryssä” ajettiin takaisin. Huoltotielle ja sen ylittämisen yhtey-
dessä on tapettu noin 10 ”ryssää”. Vihollinen lyötiin takaisin 13.1.40 klo 00.30. 
 

 06.10 Flink ilmoitti, että hyökkäysvaunuja on tulossa, joukossa suurempiakin. 
 



      9/41 
 
 

07.30 Viirilän partio Koivu 1:stä ilmoitti, ettei ole havainnut mitään ilmoitettavaa. 
Käskettiin ottaa yhteys Mikkolan kenttävartioon. Muona on lopussa. 

 
09.30 Korsurintamalta ilmoitettiin että, ”ryssä” on heitellyt säkkejä. 
 
10.25 Kylmäjärven itäpäästä puoli kilometriä Riihivaaran suuntaan on nähty kaksi 

nuotiota. 4.K:sta ja 5.K:sta on lähetty yhdistetty partio edellä mainittuun 
paikkaan. 

 
11.00 ”Ryssän” tykistö alkoi ampua. Ampui yksittäisiä laukauksia jo sitä ennen. 

Pakkasta – 33 astetta. 
 
11.30 Kusionvaaran ja salmilammen välillä on tavattu vihollisia. 
 
12.30 Käsky ”Ruudusta”: Käsky osasto Hyväriselle: Vihollinen ilmoittaa 13.2.1940 

lähettävänsä hiihtoprikaatin tai hiihtotiedusteluosaston saarretun 
54.Divisioonan avuksi. Teidän on ulotettava tiedustelu etelässä tielle 
Leppälänvaara – Pihlaja ja selvitettävä eteneekö vihollinen Löytövaaran 
eteläpuolitse saunajärveä kohti. ”Ruutu”. Antoi Röytiö, otti adjutantti. 

14.00 Partio, vänrikki Salmisen johdolla, lähti 5.K:sta. (Kaksi ryhmää). 
 
?  Kuusijärven länsipään ja Kaikkolammen välissä heikkoja ”ryssien” polkuja, 

jotka johtivat lännen suuntaan. Osasto Flinkistä lähetettiin partio katsomaan 
näitä jälkiä. 

 4.K.n partio Kylmäjärven itäpäässä, ei tavannut mitään erikoista. Uusi partio 
on lähtenyt Kylmäjärven eteläpäästä mistä etenee Riihivaaraan saakka. 

 
18.00 Vänrikki Salmisen partio oli havainnut: Menomatkalla Löytövaaraan havaittiin 

heikkoja vanhoja latuja. Pihlajan tienhaarasta 400 metriä länteen kulki kaksi 
vankkaa latua jotka olivat uusia. Ladut olivat noin 30 metrin etäisyydellä 
toisistaan ja suuntautuivat länttä kohti. Pihlajassa ja Lehmijärven länsipuolella 
ei havaittu mitään. 

 
19.39 Vihollisen painostus alkaa tuntua Kuusijokilinjalla tien kummallakin puolella, 

varsinkin tien pohjoispuolella. 
 
20.50 Flinkin vasemmalla sivustalla ja tien pohjoispuolella on havaittu vihollisen 

tunnustelijoita ja hiihtopartio. Heti perässä tuli noin yhden tai kahden komp-
panian suuruinen osasto joka lyötiin takaisin. 

 
14.2.1940 07.10 Vihollisen hiihtopataljoona on puristuksessa eräässä painanteessa. 
 

08.30 Kello 04.00 lähti upseeripartio, vänrikki Keijaksen johtamana, Pihlajan suun-
nalle ja palasi klo 08.30. Mitään erikoista, eikä uusia jälkiä nähty matkalla. 

 
11.30 ”Humauksesta” lähti luutnantti Rivinoja johtamana noin joukkueen vahvuinen 

osasto miehiä ja yksi konekivääri avuksi huoltotielle. 
 
12.30 5.K:sta lähti vielä vänrikki Salmisen joukkue avuksi huoltotielle.  
 
16.15 Saapui sotamies Arosen johtama partio (kolme miestä) Kylmäjärven kenttä-

vartiosta. Kylmäjärven etelärantaa kulkee vahva latu, noin 50 metrin päässä 
järven rannasta. Partio kulki aina 4.K:n Krh:lle asti. Ladulla ei ollut mitään 
liikettä. 
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15.2.1940  05.00 5.K:sta partio Pihlajaan. partio oli perillä klo 07.00 ja palasi klo 09.00.  
  Mitään uutta ei havaittu Lehmijärven seuduilla. 
 
 ? Partio palasi Pihlajasta ja ilmoitti havainneensa viisi paluujälkeä. 
 

?  Partio lähti Pihlajavaaraan ja Lehmivaaraan. Partio oli perillä Pihlajavaarassa 
klo 17.00. Partio palasi 16.2 klo 09.00. Partio ei havainnut matkalla mitään 
erikoista. Yöllä kuultiin Riihivaarasta auton moottorin surinaa. ”Ryssillä” ei 
havaittu partiotoimintaa. 

 
09.20 Vihollisen tykistö alkoi toimia 
 
? ”Kylmästä” ilmoitus: Partio lähti aamuhämärissä Kylmäjärven itäpäästä, mistä 

jatkoi jokilinjaa seuraten sen eteläpuolta. Ennen tietä, noin 250 metriä 
purolinjasta etelään, kukkulalta kuului pikakivääriammuntaa. Tiellä oli vanhoja 
suksenlatuja. Riihivaarasta kuului liikehtimistä. 

 
20.15 5:K:sta Pihlajassa käynyt partio ei havainnut mitään ilmoitettavaa. 
 
20.15 Vänrikki Salminen (5.K) joukkueineen palasi Kesselistä puhdistuspartiosta. 

Eversti kiitti partiota. 
 

16.2.1940 09.20 5.K:n partio palasi Pihlajavaarasta. Matkalla ei erikoista. 
 
 09.40 Alkoi ”ryssän” tykistön toiminta. 
 
 13.15 Partio Keijas lähti tavoitteena ”Kylmän” ja ”Koivun” kautta Riihivaara. 
 

13.30 5.K:sta vänrikki Keijaksen johtama partio (1+12) ”Kylmän) ja ”Koivun” kautta 
vihollisen huoltotielle häirintätehtäviin. Tarkoituksena on tuhota ”ryssän” 
tykit. ”Ruudusta” tulee panssarintorjuntakivääri mukaan. ”Koivusta” ja ”Kyl-
mästä” tulee partioon mukaan kaksi miestä. 

 
 15.45 Keijaksen partio lähti ”Koivusta” eteenpäin kohti vihollisen huoltotietä. 
 
 22.00 Partio (1+3) Pihlajaan. 
 
 22.05 ”Koivun” kenttävartio on nähnyt valomerkkejä Mäntyvaaran suunnasta. 
 

23.30 Saapui partio Pihlajavaarasta. Noin yksi kilometri ennen ”ryssän” latuja, 
havaittiin uusia ”ryssän” latuja partiolatumme poikki idän suunnasta. 
Kääntyivät partioladuilla vihollisen vanhojen latujen risteyksessä. 

 
17.2.1940 00.30 Rykmentin käsky saapui. Liite divisioonan esikunnan käskystä II:lle pataljoonal- 

le: 17.2.1940 tuli käsky siirtyä toiseen paikkaan, ryhmittyminen uudelleen. 
Pataljoona siirtyy Lammin maastoon divisioonan reserviksi.  

   
Pataljoonan komentajan käsky: Pataljoonan komentaja antoi edelleen käskyn 
komppanioille. 4.K:n, 5.K:n, 6.K:n, 2.KKK:n, Esik.K:n, Viestiosaston ja 
Lääkintäryhmän, lähtöajaksi on merkitty klo 05.00. Osasto Flinkin adjutantti on 
paikalla. 
Pataljoonan komentaja antoi käskyn miehittää ja puolustaa divisioonan käskyn 
mukaisesti aikaisemmin osasto H:llle kuuluvan puolustuslohkon, jonka ottaa 
haltuunsa 17.2 klo 05.00 mennessä, jolloin II/JR 65:lle kuuluvat osat siirtyvät 
marssia varten divisioonan käskemään tavoitteeseen. 
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”Kylmä” ja ”Koivu” nimiset varmistusosastot on miehitettävä samaan 
kelloaikaan mennessä. 
 
Pataljoona H marssii tavoitteeseensa klo 06.00 mennessä. Alistus H – F lakkaa 
ja F ottaa puolustaakseen aikaisemman H:n lohkon viimeiset osat. 
II/JR 65 irrottautuu klo 06.00 mennessä, jolloin vaihdon on oltava loppuun 
suoritettu. 
 
Käsky II/JR 65:lle: Marssikäsky Löytövaara – Lammi. 
JR 27:stä on lähetetty opas opastamaan matkareittiä. 
 
Pataljoona marssii Lammin maastoon tietä Löytövaara – Kälkänen – Lammi. 
Vänrikki Mäkelän partio Esikuntakomppaniasta on lähetetty majoituspartioksi. 
(Esik.K 1+2, 4.K 1+2, 5.K 1+2, minkä lisäksi Esik.K kss ryhmä). Majoituspartiot 
ilmoittautuvat komentopaikassa klo 05.00. 
 
Marssijärjestys:  
- Esikuntakomppanian komentojoukkue, johtajana luutnantti Suomaa.  

Lähtö Silmälammen eteläkärjestä (marssikynnys) klo 06.00. 
- 5.K ja sille alistetut konekiväärijoukkueet sivuuttavat marssikynnyksen klo 

06.10. 
- 4.K ja sille alistettu konekiväärijoukkue klo 06.20, minkä jälkeen sitä 

seuraa Esik.K:n kuormastojoukkue kapteeni Schönbergin johdolla. 
Kapteeni Schönberg johtaa marssin Löytövaara - Lammi. 

 
Tähän rivistöön liittyy ”Kylmän” kenttävartio, jota johtaa kersantti Mikkola. 
Silmälammen länsipäähän sijoitetut konekiväärit liittyvät kersantti Mikkolan 
mukaan. ”Koivusta” vartio liittyy pataljoonaan Lammissa, jossa se ilmoittautuu 
minulle klo 09.00. ”Koivu” ja ”Kylmä” vaihdetaan Flinkin toimesta ennen 
irrottautumista. 
Yksiköt ottavat mukaansa majoitusalueelta kaikki kangasteltat. Itse siirryn 
Lammiin, mukanani kevytryhmä, ennen marssirivistöä. 

 
01.45 Käsky kapteeni Flinkille: ”Kylmässä” ja ”Koivussa” on oltava ainakin ryhmän 

suuruinen osasto klo 06.00. ”Kylmän” ja ”Koivun” omat osastot vedämme 
pois. Yhteydet jätetään. Kapteeni Shönberg jää porukan johtajaksi, sen 
osaston johtajaksi marssille jää Shönberg. 

 
05.20 Vänrikki Keijaksen partio näki hyökkäysvaunun. ”Ryssä” varomaton. Liiken-

nettä tiellä. 
 
06.00 Partio lähti Löytövaarasta Lammiin, minne se saapui klo 09.30. 6.K oli 

pataljoonan tulleessa jo pääosin Lammissa. Samoin oli 2.KKK:sta yksi joukkue 
(Narvi). Muut konekiväärit olivat vielä saapumatta. 

 
06.05 Vänrikki Keijaksen partio ilmoittautui. Partion tehtävänä oli vihollisen tykistön 

häiritseminen Riihivaarassa.  
 Partio ilmoitti, että se oli havainnut noin komppanian verran vihollisia 

liikehtivän tietä Riihivaaran suuntaan. Näkivät myös hyökkäysvaunun. Partio 
oli tehnyt kaksi yritystä, minkä jälkeen partio ilmoittautui ”Ruudussa”. Partio 
tuhosi noin kymmenen vihollista, omia tappioita ei tullut. 

 
06.30 Puhuttelu komppanian päälliköille: Varmistus majoitusalueella, hälytysteh-

tävät, komppanioitten taisteluvahvuudet. 
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11.30 Pataljoona saapui perille. Löytövaarasta Lammiin siirtymisen jälkeen yksiköt 

suorittivat majoitusalueen kunnostamista. 
 
15.00 Pataljoonan komentajan käsky: Vänrikki Mäkelä lähti pataljoonan komentajan 

käskystä etsimään niitä konekiväärijoukkueita, jotka eivät käskystä huolimatta 
saapuneet perille ajoissa. 

 
18.2.1940 15.30 Käsky ”Parrasta”: Yksi komppania (5.K) ”Ruudun” käyttöön Kesseliin. Tiestö 
  on aurattava. Ajoneuvot hämärän tultua. 
  Pataljoona lähti Lammista Löytövaaraan päin Silmälammen ja Kälkäsen välil-
  le. Pataljoonan komentopaikka on toistaiseksi Silmälammen pohjoispuolella
  huoltotien varrella. Pataljoona saapui määräpaikalle klo 23.00. 
  4.K:sta on lähetetty tiedustelijat Kylmäjärven suuntaan. (1+3) ja (1+4). Partiot
  toimivat kersantti Mikkolan johdolla. 
 

23.30 4.K:sta tiedustelu/taisteluryhmä (puolijoukkue) Löytölammin kautta Pihlaja-, 
ja Lehmivaaraan. 

 Käsky: Jos ”Ryssiä” näkyy, on käytävä hännästä kiinni. 
 

19.2.1940 01.40 6.K:sta joukkue Lähdeoja, vahvistettuna yhdellä konekiväärijoukkueella (Narvi)  
on saanut käskyn estää vihollisten pääsy korsukaupunkiin. Osaston on varmis-
tettava itsensä joka suuntaan. 
Nykyisellä tulilinjalla on kaksi konekivääriä. Toinen konekiväärin puolijoukkue 
varmistaa korsurintamaa. Lähdeojasta on puolijoukkue korsurintamalla ja 
puolijoukkue tukilinjalla.  
 

 02.55 Kapteeni Schönberg ja luutnantti Kuronen kävivät ottamassa selvää tilantees 
ta. 
 

03.10 6.K. siirtyy tukilinjalle Löytövaaraan, missä on valmiina iskemään mihin suun-
taan tarvitaan. 6.K. varmistaa majoituspaikkansa. 

 
03.15 Saatiin tietää ”Klaavasta”, että Kuusivaara – Lehmivaara suunnalla Pihlajan 

kautta on etenemässä ”ryssiä”. Lehtovaaran tienhaaran ja Loson pohjoipuo-
lella on omia joukkoja. Loson itäpuolella ei ole meikäläisiä. 

 
03.30 Tieto ”Koivusta”: ”Koivu” on ollut yhteydessä Kusionvaaraan. ”Koivu” on 

velvollinen ottamaan yhteyden Kusionvaaraan. 
 
03.50 4.K:n Kylmäjärven partio tapasi vihollisia Kylmäjärven pohjoispuolella ja eri-

toten sen itäpuolella. 
 ”Koivussa” on osasto Volanen ja ”Kylmässä” vänrikki Vinqvist. Vänrikki 

Vinqvist on ollut kahakassa klo 19 – 23 välillä. 4.K:n partion tiedot ”ryssistä” 
olivat yhtäpitäviä. Vihollisia on tavattu vain ani harvoin. latuja ei tavattu. 5.K:n 
aikaisemmin kulkeneet ladut olivat umpeutuneet. 

 
04.15 6.K:n  laitimmaisesta vartiosta on satava heikko partio Loson suuntaan, että 

tiedetään mitä siellä tapahtuu. Tämä oli käsky vänrikki Mäkelälle. 
 
05.25 Valle ilmoitti saapuneensa Löytövaaraan. Valle sai käskyn: Vallen on 

tutustuttava etumaastoon ja jätettävä komppanian paikalle mies, joka pystyy 
ottamaan vastaan käskyjä komppanialle. 

 
06.30 III/Jsp:ltä tuli ilmoitus: Kapteeni Flink lähtee sairastamaan. Syy: Liikaväsymys. 
 Vanhemmuutta hoitaa luutnantti Järvinen, 7.K:n päällikkö. 
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06.30 Luutnantti Kurosen ilmoitus Flinkin lohkolta: Huoltotie on epävarma. Asemat 

ovat heikot. 
 
07.20 Edestä luutnantti Järviseltä ilmoitus: Olen käskenyt 6.K:n eteen. Mitään uutta 

erikoista ei kuulu. (Omavaltainen käsky jota ei täytetty). 
 
07.45 5.K. ilmoittautui Silmälammen pohjoispuolella ”Humaksessa”. 
 Luutnantti Valle sai käskyn käydä etulinjassa, puhdistaa se ja palata takaisin. 
 Luutnantti Valle ilmoitti, että III pataljoonan Jsp on palannut edestä Löytö-

vaaraan. Aamulla oli kovaa vihollisen tykistötulta. 
 
07.50 Ilmoitus ”Jokerista”: Kylmäjärven pohjoispuolella on tavattu arviolta noin 200 

vihollista matkalla länteen. ”Koivusta” on lähetetty vahvistettu joukkue vihol-
lisen perään. 

 
09.00 Luutnantti Volanen ”Koivusta” ilmoitti, että ”ryssän” partio oli ollut omia 

miehiä. 
 
09.45 6.K:sta vänrikki Lähdeoja on lähettänyt partion Ukonvaaraan.  
 
10.30 4.K:n partio, 3+11, johtajana kersantti Mikkola, kulki reittiä Löytöjärvi – Lehmi-

järvi. Vihollisen jalkapolku kulki Löytöjärven eteläpuolta Pihlajaan. Riihivaara – 
Pihlajan suunnassa kulki kolme vahvaa ”ryssän” latua. Lehmivaaralla ei eri-
koista. Vain vanhoja polkuja havaittiin. Muuta ei havaittu. 

 
11.45 6.K:n vänrikki Lähdeoja ilmoitti, että maantien suunnalla on tavattu kolme 

miehinen vihollispartio 200 metriä maantiestä etelään pääpuolustuslinjan 
kohdalla. Yksi ammuttiin. 

 
14.00 Alikersantti Varantolan partio, 1+3, lähti tossupolkua Kylmäjärven ja Osasto 

Flinkin välistä ”Kylmää” tiedustelutehtävällä. ”Kylmässä” on ilmoitettu olevan 
noin 50 ”ryssää”. 

 
14.10 ”Ruudusta” saatiin seuraavat ”ryssän” merkit: 

2 a´3 punaista = olemme huomanneet vih. 
2 a´3 vihreää = samaa kuin edellinen. 
2 a´3 keltaista = edetkää eteenpäin. 
Punainen ja keltainen = työskentele meidän radioasemamme kanssa. 
2 a´3 punakeltaista = ilmaiskaa paikkanne. 
1 punakeltainen = vastaus. 
 

14.10  5.K:n vänrikki Salminen käskyn lähettää taisteluryhmän suuruisen partion 
Kuusijärven lounaiskulman kautta Pihlajaan, missä on otettava selville, onko 
vihollisella siellä huoltotie. On huomattava myös hevoset. 

  
14.15 6.K:sta vänrikki Lähdeojan joukkueesta lähetetty partio palasi Ukonvaaran 

suunnalta. partio eteni kolme kilometriä Löytövaarasta Ukonvaaraan. Latuja 
risteili, vihollisia nähtiin. Partio palasi takaisin huomattuaan että vihollisia on 
paljon enemmän. 

 
15.30 Vänrikki Salmisen partio lähti. 
 
16.00 Alkoi vaihtaminen III pataljoonan kanssa. 
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16.45 Alikersantti Varantolan partio palasi ”Kylmän” konekiväärin luota, huoltotien 

varresta. Mitään erikoista ei havaittu. 
 
18.00 Lähtö Silmälammen pohjoispuolelta Löytövaaraan, minne saavuttiin klo 19.00. 
 
23.30 Partio Särkilahti kulkee Löytöjärven länsipään suunnassa, paikkaan minne 
 pitäisi tulla ”ryssien” huoltotie etelästä. 
 

20.2.1940 04.30 Partio Särkilahti palasi etelän suunnalta ottamasta selvää ”ryssän” huoltoties-
 tä. Partio meni ensin korsualueelle, sen läntiselle osalle. Partio eteni siitä  edel- 

leen suuntaa 28-50. Matkalla Löytövaaran eteläpäähän havaittiin latuja, jotka 
johtivat länteen. Partio eteni etelään, maastoon, jossa ei oltu aivan hiljan 
liikuttu. partio eteni vielä noin puolitoista – kaksi kilometriä etelään, mistä 
kääntyi takaisin. Palatessa partio tapasi pari ”ryssää”, jotka partio ampui. 
 

 09.15 Schönberg ilmoitti edestä: Viholliset ovat korjanneet Kuusijoen sillan. Vihol- 
lisen painostus on kova maantien suunnalla. Ilmoitettiin että, ainakin viisi 
panssarivaunua on tulossa Löytövaaraa kohti. 
 

 10.50 Alkoi vihollisen hyökkäys tien suunnassa meikäläisiä vastaan. 
 

11.30 Ilmoitettiin ”Kylmästä”: ”Kylmän” teltasta 400 – 500 metriä itään on ”ryssän” 
miehitys.”Kylmään” on liikennekomppaniasta tullut lisää miehiä. (1+9+37). Ei 
muuta erikoista. 

 
11.45 Alikersantti Vuorion partio palasi ”ryssän” huoltotietä tutkimasta. Partio eteni 

lammelle noin 600 metriä Löytöjärvestä etelään. Nähtiin suksen latuja jotka 
johtivat lännen suuntaan. Ehkä noin partion vahvuinen miesmäärä oli latua 
kulkenut. Useimmat ladut olivat vanhoja. 

 
13.30 Kuusijoelta saatujen tietojen mukaan on vihollisen tykistö ja kranaatinheit-

timet ampuneet koko päivän ajan ja aiheuttaneet tappioita. 6.K:n tappiot 16 ja 
5.K:n 8. Vihollisen hyökkäysvaunut, kaksi kappaletta, ampuvat kiivaasti. 

 
 Pääpuolustuslinja on 0,5 km Kuusijoesta länteen. Kylmäjärven pohjoispuolella 

on ”Kylmän” kenttävartio joka on asetettu 4.K:sta. Kesselinjoki K:n kohdalla on 
”Koivun” kenttävartio. 

 
? Osasto Lassila saapuu avuksi pohjoisesta ja aloittaa vyörytyksen ”Kylmästä” 

käsin Kuusijokilinjaa pitkin pääpuolustuslinjan editse. Tästä asiasta on mennyt 
ilmoitus ”Kylmään”, että osaavat opastaa osaston ”Saareen”. ”Saareen” on 
annettu tieto, että osaavat opastaa edelleen ”Vauhtiin” j.n.e. Tämä sen takia, 
ettei osasto Hannila ampuisi omia miehiä. 

 
17.50 On nähty valoammuksia suunnassa etelä – pohjoinen (noin). 
 
18.00 Partio Särkilahti (1+3) on saanut tehtäväkseen partioida Löytöjärven länsi-

puolitse aina Pihlajavaaraan asti ja sen on saatava selville vihollisen liikenne 
Löytövaaran ja Pihlajavaaran välillä, sekä ottaa vanki tai ainakin jonkun 
kaatuneen vihollisen paperit. 

 
18.45 ”Kylmästä” kersantti Nikula: Partio on käynyt Kylmäjärven eteläpäässä. 

Kylmäjärven itäpäästä noin 200 metriä pohjoiseen olevalla kukkulalla, on 
”ryssän” parivartio ja varmistus. Tältä kukkulalta etelän suuntaan, joen toisella 
puolella olevalla kukkulalla on ”ryssillä” vankka varmistus.  
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20.30 Kapteeni Lassila on saanut ”Humauksessa” ohjeet: Osasto Lassila ”Kylmässä”  
 (3.komppania, Lipponen, Kärkäs, Sainio), josta se lähtee vyöryttämään Kuusi- 
 jokilinjaa käskyllä tulla aina Kuusijokisillalle asti. ”Kylmä”, ”Saari” ja Schönberg 

pitävät huolen, että opastus seuraa pääpuolustuslinjan edessä. 
 
23.50 Kapteeni Lassilalta ilmoitus että, osasto on alkanut vyöryä etelään Kuusijo-

kilinjaa Kuusijärvelle. 
 

21.2.1940 04.30 Ilmoitus ”Saaresta”: Osasto Lassila on noin 300 metrin päässä maantiestä ja  
  liikkuu etelän suuntaan noin 300 metrin levyisenä. 
 

04.35 Partio Särkilahti on saapunut Pihlajasta. Partio oli edennyt lammelle 2 km 
Lehmijärvestä pohjoiseen, jossa oli kaksi Vihollisen latua jotka kulkivat idän – 
lännen suutaisina. 

 
04.45 Osasto Lassila on 150 metrin päässä maantiestä. 
 
07.40 ”Ryssän” kenttävarmistus ”Kylmän” itäpuolelta on lyöty. Sillä paikalla on nyt 

oma varmistus. 
 
12.00 Osasto Lassila on saanut käskyn ”Ruudusta” vetää porukat 4.K:n lohkon 

alueelta Kylmäjärven länsipuolelle huoltotien varteen. 
 
12.05 ”Ryssän” tykistö alkoi toimia. 
 
19.00 Ilmoitettiin, että klo 00.30 ”ryssän” aikaa (23.30 suomenaikaa) alkaa tapahtua 

jotakin. 
 
 Koko päivän vihollisen tykistö ja kranaatinheitintuki oli ankaraa. Tykistön 

keskitys osui Jsp:n kohdalle. 
 
23.00 ”Ruudusta” käsky pitää Kuusijokilinja ja Löytövaara. 
 Käsky osasto Vierimaalle: Viime kädessä on otettava yhteys von Esseniin 

Kalliolammella. Tiedustelutehtävä Kuusijärven eteläkärkeen saakka.  
(Tied. ”Ruudusta”). 
 

22.2.1940 10.00 Hiilikosta etelään, havaittiin ”ryssien” majoittuneen kahdelle alueelle noin 
  200 x 200 metriä kokoiselle alueelle. Alueella on myös useita autoja. Vänrikki 

Vinqvist, osasto Vierimaasta, on lähettänyt partion Kuusijärven kaakkois-
päähän. Partio palasi klo 01.00. Partio oli edennyt Pihlajasta noin kilometrin 
pohjoiseen. Ladut olivat vanhoja, eikä niitä oltu käytetty ainakaan viimeisen 
vuorokauden aikana. 
 

 13.30 (Kälkkäisten?) menneitä on suunnassa 19-00 tähystetty ja on nähty savuja.  
III pataljoona on saanut tehtäväkseen huomioida vihollisen tykistön tuliasemat 
ja tulen suunta Riihivaaran suunnalla. 
 
Osasto Mäkiniemen käsky joka saatiin 22.2 klo 00.30: Vihollinen on saanut 
lisäjoukkoja Riihivaaraan ja lienee sillä aikomuksena hyökätä, sekä saman-
aikaisesti ulos saarroksissa olevilla voimillaan Lososta ja Reuhkasta ja siten 
päästä yhtymään, sekä avaamaan 54.D:n huoltotie. Hyökkäys on odotettavissa 
tänään tai huomenna. Vihollisen mieliala on lamassa ja huoltotilanne vaikea. 
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Osasto Hyvärinen:  (II ja III pataljoona, Krh.K./JR 65, pst-tykit, osastoVierimaa, 
1 ja 2 Pion.K.) pitää nykyiset asemansa Kuusijokilinjalla Kylmäjärveen saakka. 
Sulkee Löytövaaran länsipuolisen korsualueen Löytöjärven korkeudelle, 
maantien Loson suuntaan. Tiedustelee Kuusijärven etelärantaa itärantaan 
saakka. 
 

14.30 ”Vauhti 1”: Edestä ja oikealta kiivasta kivääriammuntaa, tykistön ja kranaa-
tinheittimien tulta. 

 
14.30 Suunnassa 26-00 tykistön ammuntaa sekä Riihivaarasta. Tämän ilmoituksen on 

tehnyt 7.K:sta vänrikki Louhivuori. Tähystyspaikka Löytövaaran ja saaren 
välillä, matkaa Löytövaaraan 400 - 500 metriä. 

 
14.45 Ilmoitus: ”Ryssät” ovat kranaatinheittimellä ampuneet tuleen keltaisen talon 

Löytövaarasta noin yksi kilometri itään. 
 
15.00 Ilmoitus ”Jokerista” (JR 27): Nähty lentokoneesta pudotettavan neljä tai viisi 

laskuvarjohyppääjää suunnalle 40-00 , Lehtovaaran seutuville. 
 
16.00 Ilmoitus Vierimaalta: Vihollisen puolella vilkasta liikennettä. ”Ryssä” kaivautuu 

maahan ja rakentaa konekivääripesäkkeitä. 
 
16.30 ”Kylmän” partio siirtyy (22.2) 4.K:aan takaisin (kersantti Mikkola). 1.Pion.K 

siirtyy 22/23.2 yöllä Kesseliin. 
 
16.35 Ilmoitus Vierimaalta: On nähty tuoreet jäljet, noin 20 miestä, Kuusijärvi ä:n 

kaakkoispuolella. Käsky Vierimaalle lähettää partio klo 18.00 Kuusijärven 
kaakkoispuolelle ja yksi kilometri eteenpäin.  

 
18.00 Krh:n tulenjohtueesta oli tähystetty: Suunnassa 27-00 ”ryssän” tykistöä ja 

Löytövaarasta suuntaan 17-00. ”Ryssän” tykistö olisi näin ollen Riihivaarassa ja 
Kuusijärven itäpuolella. 

 
18.00 Ilmoitettiin, että omia lentokoneita kulkee tällä suunnalla. Koneista yksi on 

yksitasoinen ja toinen kaksitasoinen, kumpikin yksimoottorisia. 
 
18.00 Alkoi vihollisen tykistö toimia.  
 
18.15 Vänrikki Setälä ilmoittautui komentajalle. Hänelle oli annettu tehtävä 

tiedustella havainnoista, jonka vartiomiehet olivat aikaisemmin tehneet. Oli 
havaittu, että ”ryssän” lentokoneet olivat pudottaneet noin 2-3 km 
Löytövaarasta maantietä, sen pohjoispuolelle, suuntaan 42-00 joitakin esinei-
tä. Vartiomies, joka havainnon oli tehnyt, ei voinut sanoa asiasta tarkemmin. 

 
18.40 Etelästä tullut 8.K:n partio on palannut. Partio oli edennyt suuntaan 29-00 

Löytölammelta Pihlajavaaraan. Partio oli pysähtynyt Pihlajasta noi 1,5 km 
pohjoiseen olevalle lammelle, missä havaittiin vihollisen itä – länsisuunnassa 
kulkeva latu. 

 
20.12 III/JR 65:n ilmoitus vihollisen tykeistä: Suuntaan 13-00 Löytövaaran rakennuk-

sen katolta. Yksi tykki suunnassa 17-00, toinen tykki 18-00, kolmas 17-50 ja 
neljäs 19-00. 

 
23.2.1940 01.15 Osasto Vierimaan partio palasi. Partio oli kiertänyt Kuusijärven. Partio ei ta- 

vannut matkalla uusia vihollisen latuja eikä nähty mitään muutakaan mainitta-
vaa. Partio kiersi Kuusijärven länsipuolta kaakkoiskärjen ympäri ja tuli itäran- 
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taa järven puoliväliin, josta suuntasi järven yli entisille laduilleen. Järvellä ei 
ollut aamullisten latujen jälkeen kuljettu. 
 

08.15 Osasto von Essen on asettanut kenttävartion Kuusijärven etelärannalle, 
Kuusijärvi u:n kohdalle. 

 
10.30 Vänrikki Vinqvistin ilmoitus Löytövaara – Pihlajavaara partiosta. Partio näki 

saman ladun joka eilen oli nähty suunnassa länsi – itä. (Kolmen miehen hiihtä-
mä). partio hiihti vielä 3,5 km ”ryssien” huoltotiestä etelään, eikä löytänyt 
Pihlajan taloa. Paluumatkalla vihollisen entisestä ladusta noin kilometri 
pohjoiseen, oli ilmestynyt uusi latu, joka kulki länsi – itä suuntaisena. Latua oli 
hiihtänyt arviolta noin 70 miestä. Muuta mainittavaa ei partio havainnut. 

 
21.00 Pataljoona Lassila sai käskyn asettaa miehityksen Kylmälammin havaintoase-

malle ja Löytövaaran tähystyspaikalle. Huomioitava ja merkittävä on vihollisen 
tykistön sijoitus, havaintoaika, suunta ja ase. 

 
24.2.1940 01.30 Palasi partio Lososta. Vänrikki Virtarannan partio oli lähetty korsualueelta. 
  Partio otti yhteyden omiin miehiin. Matkalta ei erikoista. 
 
 00.00 - 02.00 Löytövaaran korsukaupunki oli vihollisen tykistötulen alaisena. 
 

02.00 23.2 klo 21.00 aloitettiin etulinjan joukkojen siirto reserviin. III/JR 65 otti 
vastaan pääpuolustuslinjan. 4.K  otti vastaan Löytövaaran korsualueen 
miehityksen. Vaihto oli loppuun suoritettu klo 02.00. 

 Yöllä vihollisen ampui tykistötulta tielle leirialueella. 
 
09.15 Vihollisen tykistötuli alkoi leirialueelle. 
 
10.20 Ilmoitus Vierimaalta: Partio on ottanut yhteyden Essenin kenttävartioon. 

Matkalla ei erikoista. Vierimaasta etuvasempaan ”ryssä” korsuissaan. Essen ei 
ollut havainnut liikettä Kuusijärven länsi eikä etelälaidalla. 

 
10.40 Ilmoitus ”Vieristä”: Vänrikki Vierilän tullessa ”Vieriin” oli jälkiporukka tavannut 

vihollisen partion ”Liisan” ja ”Vierin” välissä. Takaisin tullessaan Vierimaa 
selvittää partion ladut ja pudistaa maaston vihollisista. 

 
18.00  5.K  on saanut käskyn ottaa osasto Vierimaan lohko haltuunsa yhdellä jouk-

kueella. (Vänrikki Vierola 35 – 40 miestä). Lähtö klo 19.45. Osasto Vierimaa 
siirtyy pois osasto Hyvärisestä. 

 Vänrikki Salminen, 5.K:n v.t. päällikkö, jää hoitamaan loppuosaa komppaniasta 
Löytövaaraan. 

 
19.20 Ilmoitus pääpuolustuslinjalta: Edessä on rauhallista, ei aktiivista vihollisen 

toimintaa. Vihollinen kaataa puita, ilmeisesti rakentavat korsuja etupäässä 
Riihivaaran suunnalle. 

 Koko päivän ajan vihollinen ampui lievää tykistö ja kranaatinheitin tulta. Ei 
omia tappioita. 

 
25.2.1940 05.00  Saatiin täydennyksenä 110 miestä. 
 

10.30 On tavattu vihollisen partioita Löytövaaran ja Loson välissä sekä Löytöjärven 
saaressa. 4.K:sta on lähetetty partiot tuhoamaan partiot. 

 
11.00 Ilmoitus ”Jokerista”: Korsupesäke selvä. Loso alkaa raueta. 
 



     18/41 
 
13.20 Ankaraa tykistötulta pääpuolustuslinjalla. ”Kylmästä” on kuultu kovaa kivääri- 

laukausten vaihtoa. 
 
13.30 4.K:n partio on tavannut ”ryssien” partion. Laukauksia on kuultu Löytöjärven 

länsipäästä. 
 
14.10 ”Liisasta” ilmoitettiin: Essenin kenttävartio on tuhottu. (”Ryssät” tuhonneet). 

Osasto Lassilasta (I/JR 27) lähtee porukka tulemaan tätä suuntaa ja ottaa 
viholliset kiinni. Tehtävänä on kiertää Kuusijärven eteläpään kautta Hiilikkoon, 
jossa on häirittävä vihollisia. 

 
14.45 Ukonvaaraan mennyt partio ei tavannut ketään, eikä nähnyt tien yli pohjoi-

seen meneviä jälkiä. Sitä vastoin Löytöjärven eteläpuolella tavattiin vihollisen 
partio. 

 
14.45 ”     ?    ” 20 miehen partio tulossa Löytövaaraan. (”Sorsan” miehiä). 
 
15.15  Essen on lähettänyt uuden partion Kuusijärven länsipuolen kenttävartioon. 
 
15.45 Ilmoitus ”Virolasta”: 4.K:n partio seurasi vihollisen latuja länttä kohti, Losoon 

saakka, mistä palasi latuja pitkin takaisin ”Vieriin”. Partio tapasi paluumatkalla 
15 miehisen ”ryssän” partion, jonka tuhosi. Yksi oma mies kaatui.  

 4.K:sta lähtenyt partio menee ajamaan takaa ehkä samoja ”ryssiä”. Samalla 
tehtävällä lähtee 4.K:sta partio uudelleen.  

 
16.00 5.K:sta lähtee ryhmä vahvennukseksi osasto Virolalle ”Vieriin”. 
 
16.30 ”Ryssä” painostaa Riihivaarasta käsin maantien suunnalla. 
 
 Kalliolammesta 2 km etelään on todettu vahva vihollisosasto pyrkimässä län-

teen ja luoteeseen. Sitä vastassa on osasto von Essen. 
 
19.30 Partio 4.K:sta Löytöjärven kautta Pihlajaan. Tehtävänä on tiedustella vihollisen 

käyttämä huoltotie. Kulkijoista ilmoitus. Partio (taisteluryhmä) seuraa 
vihollisen jälkiä ja suorittaa vihollisen häirintää.  

 
19.45 Käsky 5.K:lle: Kaksi joukkuetta (osasto Virola) ja 6.K:n kaksi joukkuetta 

alistetaan 5.K:lle konekivääripuolijoukkueella vahvennettuna. Osaston on 
oltava lähtövalmiina. 

 
20.55 Vänrikki Salminen on saanut käskyn siirtyä Ukonvaaraan (5.K:sta tulee kaksi 

joukkuetta mukaan). Osaston on ensin mentävä maantietä Losoa kohti, jossa 
ottaa yhteyden Loson miehiin, jotka ohjaavat osaston edelleen Ukonvaaran 
lähettyville. Perillä on ilmoittauduttava osasto ____? 

 
21.22 5.K ja kaksi joukkuetta lähtivät 6.K:sta marssille tavoitteena Losovaara, josta 

edelleen Kalliolammelle, missä osasto alistetaan Airimolle. (II/JR 27). 
 
21.50 Punakeltainen merkkiraketti on nähty suunnassa 40-00. = vastaus. 
 
22.35 Punakeltainen merkkiraketti suunnassa 47-00. 
 

26.2.1940 00.40 Paketti (osasto) ”Vieristä” on lähdössä eteenpäin. 
 

02.00  Ilmoitus osasto Virolasta: Partio on päätellyt jäljistä, että noin 50 miehen 
vihollispartio oli käynyt Essenin kenttävartiossa. Essenin kenttävartio oli tyhjä  
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kun Virola saapui. Uusi osasto on lähtenyt tehtävällä mennä Kuusijärven 
länsirantaa aina ”ryssän” huoltotielle asti. Matkalla uuden osaston on otettava 
selvää ”ryssän” partiosta, joka oli karkottanut von Essenin kenttävartiosta. 
Uusi osasto hoitaa Essenin entistä kenttävartiota. 
 

07.30  4.K:n partio tapasi yöllä (25/26) ”Vierissä” 15 miehisen vihollispartion. partio 
oli tullut Löytöjärven eteläpuolta hiihtolatuja myöten. Vahva latu. ”Ryssän” 
polulla, 4 km Löytöjärvestä etelään, on 4.K:lta kyttäysporukka. ”Ryssien 
kulkusuunta itä. 

 
08.30 Vänrikki Vierimaa kenttävartio Essenistä (Lisänä kersantti Valaja) ilmoitti: 

Vihollisen partion jälkiä on nähty Essenin kenttävartion kohdalla. Essenin 
kenttävartiosta johti latu lännen suuntaan. Partio seurasi latua Vaaran-
niemestä 3,5:n  kilometrin verran, vastaan tuli partio Essenistä ja ilmoitti, ettei 
Kalliolammella ole ”ryssiä” eikä muutakaan liikettä. 

 
13.15 ”Vieristä”: Essenin kenttävartiosta ilmoitettiin, että Kuusijärven itäpuolella on 

nähty ainakin 80 ”ryssää” liikehtimässä suksilla ja jalan. Matkaavat Kuusijärven 
itärantaa etelään päin. Odotetaan vaihtoa Essenin kenttävartioon. 

 
16.00 5.K:hon on palannut omat joukkueet ja kaksi 6.K:n joukkuetta Loson 

suunnalta. Tappiot matkalta: 5.K  yksi kaatunut ja kaksi haavoittunutta, 6.K  
yksi haavoittunut upseeri ja kolme haavoittunutta sotamiestä. 

 
17.20 Ilmoitus Vieristä: 60 – 70 miestä käsittävä ”ryssän” porukka painaa entisen 

Essenin kenttävartion kohdalla. Kenttävartio perääntyy ”Vieriä” kohti. 
 Osasto Lassilasta on lähtenyt osasto apuun ”Vieriä” kohden. 4.K Härö on 

saanut käskyn panna porukat kuntoon ”Vieriin” lähettämistä varten. 
 
17.25 Ilmoitus Häröltä: Komppanian kyttäysporukka, 4 km Löytöjärvestä etelään, on 

tavannut Essenin partion (1+8), joka oli matkalla Kuusijärven eteläkärkeen. 
Essen hoitaa kenttävartiota partioimalla. 

 
18.05 ”Hoikan” joukkue 4.K:sta lähti ”Vieriin” Virolan avuksi. 
 
18.30 Vänrikki Veismaan joukkue, osasto Lassilasta (JR 27), ohitti komentopaikan 

matkalla ”Vierin” ja Virolan avuksi Essenin kenttävartioon. 
 
20.05 Ilmoitus ”Vieristä”: Kuusijärven pohjoispäästä on ”ryssä” lähtenyt taaksepäin 

kohti itää. Sai käskyn lähteä heti vihollisen perään. 
 
20.20 Käsky ”Ruudusta” (JR 27): Kun Kuusijärven länsipuolella oleva vihollinen on 

selvitetty, menevät molemmat osastot, osasto Essen ja Essenin varmis-
tusosasto sekä ”Parran” varmistusosasto kenttävartion paikalle. Osasto Essen 
tullaan siirtämään Löytövaaraan, josta edelleen Kaikkolammen maastoon 
alistettuna ”Ruudulle” ja edelleen ”Humaukselle”. (II/JR 65). Tieyhteys on 
järjestettävä Löytöjärveltä. Kaikkolammelle samoin lankayhteys, aina kenttä-
vartioon saakka. Siihen asti kun osasto von Essen on paikoillaan, vastaa 
yhdistetty osasto varmistuksesta. 

 
20.45 Käsky ”Vieriin”: Käsky ”Valajalle” ja Essenin vartiolle. Kuusijärven länsiranta on 

yhdessä 4.K:sta saapuneen Haikon joukkueen kanssa yhteistoimin puhdis-
tettava. Kun järven länsipuolinen maasto on selvitetty, menevät molemmat 
osastot  ( osasto Essenin varmistusosasto sekä Valaja) kenttävartion paikalle ja 
kenttävartion tehtävällä. 

    ”Humaus”  
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22.30 Pioneerit tulevat tekemään tietä Essenille, joka tulee Kuusijärven ja Kaikko-

lammen väliin. 
 
22.55 Käsky luutnantti Kuroselle valmistaa 2.KK lähtövalmiiksi. 
 

27.2.1940 00.20 Kolmannen KK:n kamut saapuivat Löytövaaraan. Mukana on kolme hevosta. 
 

00.50 Kersantti Valoja (I/JR 27), kenttävartio Essenistä, on luopunut asemistaan ja on 
kosketuksessa vihollisen kanssa. Kersantti Valoja kokoaa joukkonsa ja on 
”Vierissä”. 4.K:n joukkue on kenttävartion paikalla siihen saakka kunnes uusi 
vaihto tulee. (Haikko). 

 
02.25 Osasto Essen on lähtenyt. Ilmoituksen teki Jämäksestä alikersantti Ervasti.

  
04.00 - 06.00 Lähteneet KK:t ilmoittautuivat 4.K:n kohdalla osasto Essenille. 3.KKK:sta puoli- 
 joukkue Lappalainen. 
 
07.40 Puhelinlinja Essenin kenttävartioon on kunnossa. 
 
08.40 Osasto von Essen sivuutti korsurintaman. Essen varmistaa Kaikkolammen 

maaston Hiilikon suuntaan. ”Syöksyssä” kahden joukkuen vahvuinen 
kenttävartio). Osasto Essenillä on neljä konekivääriä, joista kaksi on Essenin 
omaa ja kaksi osasto Hyvärisen. 

 
 ”Syöksyssä” Hoikan ja Essenin porukka. Valojan porukka on lähtenyt 

taaksepäin omaan osastoonsa, osasto Lassilaan. Essenin kenttävartiossa 
Kuusijärven eteläpuolella, etelärannan keskipaikkeilla, on ”Syöksy” ja kaksi 
joukkuetta osasto Essenistä. Osasto Essen = ”Jymäys”.  

 
09.00 Ilmoitus ”Vieristä”: Hiljaista, ei krh:n eikä tykistön tulta. Pioneeriryhmä jää 

töihin ”Vieriin”. 
 
13.20 Saatiin tietää että, osasto Essen on saapunut paikalleen. 
 
13.35 ”Vieristä” ilmoitettiin, että 16 hevosta on nähty liikkuvan Kuusijärven etelä-

rannalla tai kaakkoispäässä. Lisäksi nähtiin lumipukuisia miehiä suksilla, noin 
20 miestä. 

 
13.40 ”Jymäykselle” on ilmoitettava kiireesti että edellisestä, että mainitut olivat 

matkalla etelään. 
 
13.45 Ilmoitus ”Jokeriin”: Tilanne entisellään, maininta ”ryssien” propagandasta. 
 
14.25 4.K:sta Hoikan joukkue palasi kenttävartiosta. 4.K:sta edelleen varmistus 

vihollisen tossutien vaiheilla, josta ei kuitenkaan mitään uutta. 
 
16.15 Käsky ”Ruudusta” Essenille: Saunajärvellä, mihin Essenin on käsketty jättää 

kaksi konekivääriä ja yksi joukkue, on lähetettävä sinne viipymättä. ”Vieri” 
ilmoitti, että ”ryssiä” näkyy Kuusijärven itäpuolella. 

 Von Essenin on partioitava Lehmivaaraan ja Pihlajavaaraan saakka. Viholliseen 
on pidettävä jatkuva, herkkä, kosketus, mikä tarkoittaa, että tossupolulle ja 
mahdollisesti muille tiedusteltaville alueille ilmestyneillä laduilla ja teillä 
liikkuvan ”ryssän” vahvuudet ja liikkumissuunnat, jalan vai suksilla aseistus 
j.n.e on saatava selville. Osasto Vuokko partioi etelästä käsin Lehmivaaraan ja 
Pihlajavaaraan saakka. kenttävartion on oltava herkkä myös järvelle. 
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16.30 Ilmoitettiin ”Saaresta”: Klo 15.30 on nähty vihollisia Kylmäjärven itäpuolella. 

”Saaresta” on lähetetty partio tuhoamaan viholliset. 
 
17.00 Kuusijärven länsirannalla kahakoita. 
 
17.05 ”Pata” (I/JR 27 komentaja) ilmoitti, että Kylmäjärven etelärannalla, varmis-

tusladusta 100 metriä itään, on kaksi ”ryssän” pikakivääriä, jotka ampuvat 
järven jäälle, jossa on kaksi miestä ”Saaresta”. ”Saaresta” partiot ovat 
tuhoamassa ”ryssää” Kylmäjärvellä. 

 
17.50 Joukkue Lassilasta (I/JR 27) sivuutti ”Humauksen”. Joukkueen tehtävänä on 

mennä Kuusijärven ympäri Hiillikkoon. 
 
 ”Jymäyksessä” on osasto Essenin neljä joukkuetta + 2 konekivääriä III/JR 

65:stä. 
 
19.30 Käsky Essenille: Essen menee pääosillaan tossutien varteen. Ainakin kaksi 

joukkuetta. Kaikkolammen kannakselle jää pienempi osa, minkä tehtävänä on 
varmistaa ”Vieri” oikealle. Osaston johtajan paikka on kulloinkin vallitsevassa 
tilanteen mukaisessa painopisteessä. Partioi ja varmistaa käskettyihin suuntiin 
tehokkaasti. 

 
19.30 Ilmoitus Esseniltä: Kun kenttävartiosta palasi kaksi 4.K:n ryhmää lahden yli 

yhtyäkseen ”Vierin ladulle, avasi ”ryssä” tulen lahden rannalta, neljä miestä 
kaatui.  

 
21.15 Partio Varantola palasi Kylmäjärven eteläpuolen retkeltään. Partioretkellä 

tapettiin kaksi ”ryssän” pikakivääriasemaa, joissa oli kolme ”ryssää”, nyt 
vainajia. 8.K:N partio hiihti vihollisen väijytyspartion ohi, palatessaan partio 
menetti yhden miehen kaatuneena ja toinen mies haavoittui. 

 
21.35 Ilmoitettiin 4.K:sta: Illalla kaatui yksi aliupseeri ja kaksi sotamiestä. Lisäksi 

korpraali Riikonen joutui ”ryssän” vangiksi. Luutnantti von Essen oli heti 
saanut tietää vangiksi joutumisen, mutta perään ajoon ei kuitenkaan oltu 
lähdetty. 

 
21.45 Ilmoitus Häröltä: 4.K:n miehet tappelivat metsämaastossa partioladun varrella 

yksin noin puolituntia. Luutnantti Essen, joka oli kenttävartiossa 150 metrin 
päässä taistelupaikasta, ei lähtenyt avuksi, vaikka 4.K:n miehet olivat 
pyytäneet. Partiolatu kulki 30 metrin päässä järven rannasta. ”Ryssillä” oli yksi 
konekivääri, pikakivääri ja automaattikiväärejä. Vihollisia oli noin 15 miestä. 
Essenin konekivääri oli ahkiossa, eikä Essenin telttoja ollut varmistettu. 

 
22.00 Partio osasto Lassilasta sivuutti ”Vierin” klo 22.00. Partio on saanut vielä 

päätehtävänsä ohella palatessa ottaa kiinni ”ryssän” partion, jolla on 4.K:n 
vanki mukanaan. 

 
28.2.1940 06.55 Osasto Lassilan partio ilmoitti ”Syöksystä”: Essenin kenttävartio Kuusijärvi K:n

 kohdalla. Partio meni kenttävartiosta eteenpäin ja tapasi paljon vihollisen latu-
 ja. Saavuttuaan Kuusijärven itäpäähän tuli eteen noin 2 km leveä suo. Partio 
 yritti mennä suon yli, mutta sai kk-tulta vastaansa. Partio palasi takaisin. 

 
 07.40 Ilmoitus: Lassilan partio on löytänyt 4.K:n kadonneen ja haavoittuneen. 
 

09.10 Käsky ”Ruudusta”: Essenin kenttävartio työntyy rämeen laidalle puron varrelle 
niin, että saa rämeen ja purolinjan valvontaansa.  
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Puhelin siirretään kenttävartion tulevalle paikalle. 
 
Käsky partio Lassilalle: Ottaa selville miten pitkälle ja miten laajalle vihollinen 
on työntynyt. 
 

12.20 Ilmoitus ”Vieristä” (Vierola): Korpraali Riikonen on löydetty 28.2.1940 aamulla 
kaatuneena ladun varrelta. 4.K:N kaatuneet , viisi miestä, olivat kaatuneet 
matkalla komppaniaansa. 

 
16.30 Vaaraniemen partio ilmoitti ”Jymäyksestä”, että partio oli päässyt 

tiekannakselle Kuusijärven kaakkoispään kohdalle. Maasto kannaksen 
kummallakin puolella on rämettä. Vihollisella on varmistus tiekannaksella, 
josta vihollinen avasi tulen. Yksi Vaaraniemen partiossa ollut mies kaatui. 
Partio palasi kannakselta takaisin. 

 
17.55 Essen valvoo edelleen purolinjaa, jossa nyt on jo kytättävä, tuleeko sellaista 

aukkoa ”ryssän” varmistuslinjalle, josta mahdollisesti pääse läpi. Jos sellainen 
aukko ilmestyy, siitä on tehtävä heti ilmoitus. Käsketty tehtävä on edelleen 
silti pidettävä 

 
29.2.1940 07.30 Vihollinen aloitti kovan tykistötulituksen ja hyökkäyksen Kylmäjärven etelä- 
  rannalla. 

Osasto Lassila sai tehtäväksi lähettää kaksi joukkuetta Kylmäjärven etelä-
rannalle tehtävänä olla valmiina sivustahyökkäyksellä hyökkäämään vihollisen 
niskaan. On hälytysvalmiina Löytövaarassa.  
 

 09.00 5.K  on valmiina  Kylmäjärven eteläpuolelle sekä Löytöjärven suunnalle. 
 
 10.15 Ilmoitus ”Vieristä”: Vihollinen näyttää liikehtivän ”Vierin” suunnalla. 

4.K:n yksi joukkue sai käskyn mennä ”Vieriin” missä se alistetaan vänrikki 
Vierolan käyttöön. 
 

 11.50 Ilmoitus ”Vieristä”: ”Vieri” perääntyy. 
 

12.00 Vänrikki Härö on saanut käskyn ottaa osasto Virola johtoonsa. 4.K:sta kaksi 
joukkuetta ”Vierin” avuksi. 

 
12.15 Kylmäjärven eteläpuolella on osasto Lassilasta puolitoista komppaniaa. Tämä 

Lassilan osasto on saanut käskyn valmistautua maantien eteläpuolelle niin 
pian kuin tilanne Kylmäjärven eteläpuolella selviää. 

 
12.30  Ainakin kaksi komppaniaa hyökkää ”Vieriä” kohti. varmistus ”Vierin oikealla 

sivustalla ei ole toiminut. 
 
12.35 Majuri Kahva sai käskyn, pitää kiinteää yhteyttä Kylmäjärven eteläpuolella 

olevaan osasto Lassillaan. Erikoisesti on silmällä pidettävä tilannetta maantien 
eteläpuolella. 

 
13.10 Tieto ”Vauhdista”: Maantien suunnassa on vihollisen painostusta. Klo 12.40, 

kuudennesta komppaniasta yksi joukkue, lähti avuksi tien suunnalle 
”Vauhtiin”. 

 
13.10 Oma tykistö suojaa ja avustaa omaa puolustusta. 
 
13.25 Yhteys ”Jokeriin”). 
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13.50 4.K:sta partio vihollisen tossupolulle, josta edelleen yhteys edelleen Esseniin. 

Essenin on pidettävä yhteyttä taakse ja partioitava käskettyihin suuntiin. 
 
14.20 ”Jymäyksen” keskus joutui noin klo 6 – 7 aikaan ”ryssän” haltuun. Keskusmie-

het ovat palanneet Löytövaaraan ja Essenin porukka Essenin kenttävartiota 
kohti. 

 
14.25 Ilmoitus ”Saaresta”: Käsky ”Saareen”: Vänrikki Vinqvistin on otettava yhteys 

Lassilan joukkoon (”Kärkäs”). Saumaa vänrikki Kärkkään ja 8.K:n välillä 
korjattava niin, että saumakohta tulee tukituksi meikäläisillä. Lassila on 
lähettänyt konekiväärin Kärkkään osaston avuksi Kylmäjärven eteläpuolelle. 
Jymäyksen porukan päällikkö on antanut käskyn porukalle lähteä Esseniin ja 
puhelinmiehille käskyn mennä muihin yhteyksiin, siis taaksepäin. Keskus-
miehet (4 miestä) jättävät puhelinkeskuksen vihollisen haltuun ja perääntyvät 
tietä ”jymäyksestä” lounaan suuntaan, Löytöjärven eteläpuolelle, maantielle 
ja edelleen Löytövaaraan. 

 
14.55 Vänrikki Scönbeck on saanut käskyn lähettää yhden konekiväärin Löytövaa-

rasta eteen Kuusijoelle.   
 
15.00 Ilmoitettiin että, ilmatorjuntakonekiväärin syöttäjä ja laatikon kansi olivat 

puolenpäivän aikaan rikkoutuneet.  
 
 Osasto Lassilasta on kaksi joukkuetta reservissä Silmälammen maastossa. 
 
17.30 ”Humaus” antoi tilanneselostuksen ”Ruutuun” puhelimella. 
 
17.45 Kävi ”Humauksen” (II/JR 65) yhdysupseeri Lososta. 
 
18.00 Vänrikki Johnheimiltä Ukonvaarasta saatiin seuraavan sisältöinen lappu. On 

soitettava ”Humaukseen” tai ”Ruutuun”. Luutnantti von Essen pyytää tiedus-
tella tilannetta. Kaikki yhteydet ovat poikki. Meillä on ilmeinen saarrostus-
uhka. Mitä teemme? 

     Luutnantti Essen 
 
 ”Ruutu” on vastannut tähän: Luutnantti Essen ehkäisee ”ryssän” etenemistä 

tossutien suuntaan ja ottaa yhteyden Löytövaaraan. Partio vie tämän 
vastauksen palatessaan Essenille. 

Vänrikki Johnheim 
 

 18.00 Olen ollut puhelinyhteydessä ”Ruutuun” klo 17.00 ja tunnen jo asian. 
 
      ”Humaus” 
 
 18.15 5.K:n yksi joukkue on saanut käskyn lähteä ”Vierin” suuntaan Härön avuksi. 
 
 19.10  Puhelinyhteys ”Vieriin”. 
 

21.05 ”Ruudun” käsky: Maasto pääpuolustuslinjan edessä on puhdistettava. Tätä 
tehtävää varten alistetaan teille ”Padan” kaksi joukkuetta johtajana vänrikki 
Vaaranniemi. Suoritettuaan tehtävänsä osasto Vaaranniemi kaartaa ”Vahdin” 
taakse ja tulen sen jälkeen määräämään sen myöhemmästä käytöstä. 
Ilmoittakaa puuttuvista a-tarvikkeista. (Käsikranaatit, kranaatinheittimien 
ammukset ml). 

     ”Humaus” 
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21.15 Saatiin yhteys Häröön. Härö on tappanut 60 ”ryssää”. Omat menetykset ovat 

kaksi miestä. 
 

1.3.1940 00.20 8.K:sta ilmoitettiin: Vänrikki Kärkäs ei pääse eteenpäin.  
 
 00.20 Kapteeni Kuistio ilmoittautui ”Humaksessa”. (II/JR 65). 
 

02.40 Yhteys ”Vauhtiin” (III/JR 65). ”Ryssä” oli 29.2 aamupäivän asemissaan. 
Pääpuolustuslinja on ennallaan. 

 
03.30 Vänrikki Härö ilmoitti aloittavansa hyökkäyksen tavoitteena ”Vieri”. 
 
04.00 4.K:n partiot ovat palanneet Pihlajan suunnalta. Partiot eivät havainneet 

länteen päin suuntautuvia jälkiä. 
 
 Osasto Esseniin lähetetty partio ei ollut saanut yhteyttä. (Eksynyt?) 
 
04.00 Käsky 4.K:lle uuden yhteyspartion lähettämisestä osasto Esseniin reittiä: 

Löytöjärveltä Pihlajan suuntaan – tossupolkua Kuusijärven suuntaan. 
 
05.10 ”Haasta” (I/JR 65) ilmoitettiin, että on yhteys ”Klaavaan”. (III/JR 25). 
 
05.25 8.K:n miehet (3) toivat vangin, joka oli tullut suomalaisten asemiin. Esikunnan 

kaksi miestä veivät vangin ”Leipään”, josta mies toimitettiin edelleen nopeasti 
”Ruutuun”. 

 
06.20 Hälytys Löytövaaran majoitusalueella. Vartiomies oli erehtynyt ja luullut omia 

viestimiehiä ”ryssiksi”. 
 
07.00 Alkoi lentopommitus ja tykistötuli Löytövaaraan. 
 
09.30 ”Saaresta” (8.K): Kylmäjärven eteläpuolella on osasto Kärkäs, sitten 5.K:n 

joukkue ja sitten 8.K. On aloitettu ottamaan haltuun ”ryssän” miehittämiä 
harjanteita. 

 
10.20 Ilmatorjuntakonekiväärit saivat käskyn siirtyä päivän kuluessa ”Ruutuun”. Syy 

konekiväärit ovat epäkunnossa. 
 
13.30 Vänrikki Salminen lähti Kylmäjärven eteläpuolelle, osasto Kärkkään avuksi. 

Kylmäjärven eteläpuolella vihollisen painostus on lisääntynyt. 
 
13.30 On saatu tietää osasto Essenistä, että se on Kuusijärvi K-kirjaimesta etelään 

menevän ensimmäisen tienhaaran risteyksessä. Essen on saanut käskyn 
”Ruudusta” viedä kenttävartio entiselle paikalleen Kaikkolammen maastoon ja 
pitää partioyhteys sinne. Essenin pääosat saavat jäädä paikoilleen. 

 
13.40 Luutnantti Hirvosen osasto (komppania) ilmoittautui ”Humauksessa”. 
 
15.15 Käsky ”Ruudusta” osasto Schönbergille: 
 1) Vihollinen hyökkää maantien suunnassa. Sen hallussa on piirroksen mukai-

nen niemeke Kuusijärven päässä. 
 2) Osasto Schönbeck, 4.K  ja  osasto Hirvosen kaksi joukkuetta, tehtävänä on 

hyökätä Kuusijärven niemekkeeseen ja ottaa sen haltuun, sekä varmistaa 
Kuusijärven rantaan myöten. 
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3) Osasto Essen on saanut käskyn hyökätä osillaan Kaikkolammen maastoon ja 
varmistaa Kuusijärven rantaa myöten. Osasto Essen jää pääosillaan nykyiseen 
paikkaansa, mutta suorittaa osillaan annettua tehtävää. 

 4.K, 5.K  ja 6.K:n joukkueet saa käyttää saa käyttää samaan tehtävään. 
 
15.50 Essenin kuormasto on saanut määräyksen ajaa Löytövaarasta suuntana 

Reuhka. 
 
16.50 Mikkolan partio (4.K) ei löytänyt Esseniä, latuja ei ollut näkynyt. 
 
17.00 Käsky luutnantti Kuroselle hyökätä 5.K:n joukkueilla (2.j) ”ryssän” rinteelle. 

heittimien on pehmitettävä vihollisen asemia ensin. 
 
17.05 Ilmoitus ”Vauhdista” (Lillqvist). 
 
20.25 Ilmoitus ”Vauhdista” (Kuistio). On saatava apua, tilanne täällä on kestämätön. 
 
20.25 Kapteeni Salomies ilmoitti että, noin tunnin kuluttua lähtee Lososta luutnantti 

Tammivuoren johdolla kolme joukkuetta ja luutnantti Hankion johtamana 
kaksi joukkuetta Kälkäsestä (Erp 14:sta) sekä 2 KK. Majoitus Silmälammen 
länsipuolelle. 

 
24.00 Kevyen ryhmän partio on palannut ottamasta yhteyttä osasto Esseniin. Osasto 

Essen on saanut käskyn siirtyä kokonaan Kuusijärven eteläpuolelle ja Kaikko-
lammen maastoon. Tehtävä on sama kuten ennenkin. 

 
2.3.1940 00.20 Luutnantti Hankio ilmoittautui ”Humaksessa” (II/JR 65). Vahvuus kolme jouk- 
  kuetta. (2+62). 1./ErP.14 täydentää Salomiehen pataljoonaa. 

JR 25:n pataljoona Salomies: Joukkue pioneerejä, komppania Tammivuori 
Lososta, sekä pataljoona kokonaisuudessaan on tulossa avuksi Löytövaaraan. 
 

01.00 Luutnantti Hankio on lähtenyt tutustumaan etumaastoon. Käsky, on 
irrotettava 5.K  ja 6.K:n joukkueet taakse. On otettava viholliselta takaisin, 
keltaisen talon luona, panssarintorjuntatykki ja etumaasto. 

 
01.25 Kapteeni Salomies ilmoittautui ”Humauksessa”. Mukana on puhelinjoukkue ja 

viisi konekivääriä.  
 
02.15 Ilmoitettiin ”Vieristä” ”Liisan” kautta: Härö vaihtuu Mikkolan joukkueeseen 

eteen. 5.K  ja 6.K joukkueet taakse omiin osastoihinsa. 4.K:n kaksi joukkuetta 
ja osasto Hirvonen jää ”Vieriin”. Hirvonen tulee ”Vierin” puolustuslinjan 
päälliköksi. ”Vieri” (Hirvonen) saa pian joukkueen avuksi. Vihollinen kaivautuu 

 ”Vierin” edessä. 
 
02.55 Luutnantti Tammivuori ilmoitti ”Humaksesta”. Ilmoitus tuli Lososta. Majoitus 

Silmälammen länsipuolella kuten pataljoona Salomiehenkin. 
 
04.10 Vänrikki Tammenmaa, pioneerijoukkueen johtaja, ilmoitti ”Humaksessa”. Noin 

20 miestä tulee osasto Hirvoselle. 
 
04.50 Käsky osasto Kärkkäälle ja osasto Salomiehelle: 
 1) Osastojen edessä oleva harjanne on vallattava 2-3.2 aamuhärän aikana. 
 2) Ennen hyökkäyksen alkua suorittaa 8.K:n lohkolla toinen kranaatinheitin- 

joukkue tulivalmistelun harjanteella todettuihin vihollispesäkkeisiin. 
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Hyökkäys alkaa kranaatinheittimien tulivalmistelun jälkeen klo 06.40, jolloin 
samanaikaisesti osasto Kärkäs hyökkää lännestä ja osasto Salomies harjanteen 
sivusta. Harjanteen valtaamisen jälkeen osasto Kärkäs jää siihen 
puolustukseen ja varmistaa 8.K:n vasemman siiven sekä Kylmäjärven välisen 
alueen. Osasto Salminen marssii suojapaikkaansa tukilinjalle. 
 

 08.00 Ilmoitus ”Vauhdista”: ”Ryssä” hyökkää maantien eteläpuolella, rämeen laidas- 
  sa. ”Vauhdista” on lähetetty seitsemän miestä avuksi. 
 

08.00 Ilmoitettiin ”Saaresta” (Mäkelä): Kranaatinheittimien tulivalmistelu ”ryssän” 
harjanteelle on suoritettu. Jalkaväen hyökkäys on aluillaan. 

 
08.30 Saapui Essenin partio. Partio tuli Löytöjärven eteläpuolelta. Essen klo 04.00 

Kaikkolammella. 
 
12.40 Ilmoitus ”Vauhdista” (Majuri Kahva): Panssarintorjuntatykin ja kiväärin 

viholliset ovat korjanneet omalla puolellaan.  
 
12.45 Ilmoitus ”Rististä” (I/JR 27): Kylmäjärven etelärannalla on liikettä idän suun-

taan. Ensin liikkui tummaa väkeä, sitten tuli lumipukuista joukkoa. ”Ryssä” 
luultavasti perääntyy. 

 
13.00 Ilmoitus ”Saaresta” (Mäkelä): Vänrikki Salminen hyökkäili, mutta ei saa 

Kärkästä mukaansa, koska Kärkäs itse on takana kuopassa ja antaa sieltä 
käskynsä lähettien välityksellä. 

 
13.50 Luutnantti Kuronen sai käskyn laatia tulisuunnitelma saumakohtaan maan-

tielle, miten parhaiten voitaisiin tulittaa tien eteläpuolella olevalle suoalueelle. 
 
14.00 Yhteys Hirvoseen: Noin yksi kilometri Hirvosen oikeasta sivustasta etelään on 

”ryssien” varmistuslatu. Toinen on tulolatu ja toinen menolatu. 
 
14.20 Vänrikki Salminen ilmoitti, että ei voi edetä, vaan on asetuttava puolustuk-

seen. Vihollisella on puilla katetut konekivääri ja pikakivääripesäkkeet. 
”Ryssiä” on noin komppanian verran. 

 
14.55 Tieto ”Vauhdista”: Panssarintorjuntatykki ja panssarintorjuntakivääri on saatu 

takaisin. 
 
16.10 ”Vierin” oikealta sivustalta yritti vihollinen tunkeutua ”Vierin” sivustaan, 

mutta ne aikeet on toistaiseksi torjuttu. 
 
16.20 Tilanneselostus ”Jokeriin”. 
 
17.05 Ilmoitus ”Vieristä”: Vihollinen nousee harjanteelle joka menee Löytöjärvelle 

itä – länsi suunnassa. 
 
17.40 Yksi joukkue lähti 6.K:sta ”Vierin” avuksi. Vahvuus 2+33. 
 
18.05 ”Ryssä” painaa tien eteläpuolella rämettä myöten. Härö lähetti yhden 

konekiväärin ja yhden ryhmän avuksi ”Vieriin”. 
 
18.15 ”Hattara” ilmoitti, että suunnassa 20-00 näkyi kolme punaista valomerkkiä. 
 
18.20 ”Hattara”: Samassa suunnassa kaksi valomerkkiä. 
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3.3.1940 00.30  Käsky kapteeni Hirvoselle: Otettava partioyhteys Esseniin ja saatava tietoja  
osasto Essenistä osasto Hirvoselle ja edelleen pataljoonan komentaja 
Hirvoselle. 
 

 05.30 ”Koivu” paloi. 
 
 07.05 Yhteys ”Ruutuun”. (JR 27 komentaja Mäkiniemi). 
 

08.40 Partio, 1+6, yritti ottaa yhteyden osasto Hirvosen kautta Esseniin, mutta eksyi 
eikä näin ollen saanut yhteyttä. 

 
11.18  Ilmoitettiin ”Padasta”: Klo 10.18 ”Padan” tähystäjä on havainnut, että suurem- 
 pi määrä ”ryssiä” perääntyy itään Kylmäjärven eteläpuolella. 
 
12.40  Kylmäjärven eteläpuolella 8 ja 9.K:n välistä ”ryssä” on murtautunut läpi. 

Tarvitaan apua kiireesti. 
 
12.45 ”Liisasta”: ”Vierin” selustassa vihollinen yrittää saartaa. 4.K  on lähettänyt 

ryhmän avuksi. 
 
12.45 Pataljoona Salomiehestä (III/JR 25) Tammivuoren joukkue ja kaksi koneki-

vääriä avuksi 8.K:n vasempaan siipeen. 
 
12.50 ”Padasta” käsky Kärkkäälle: Pysyttävä paikoillaan. 
 
13.00 Vänrikki Paalanen ”Vauhdista”: Vihollinen painostaa kovasti 8 ja 9.K:n välissä, 

samoin maantien suunnalla. Saatava lisää apua. 
 
13.05 Ilmoitus Tammivuorelta: Emme pääse eteenpäin. Yksi särkännyppylä on saatu 

vallatuksi ”ryssiltä” ja yksi konekivääri.  
 
14.00 ”Ryssän” painostus jatkuu. 
 
15.00 Vihollisen painostaessa siirtyi 7 ja 9.K  lähemmäksi Löytövaaran tukilinjaa, 

samoin myös ”Vieri”. Pataljoona Salomies on tullut avuksi. 
 
19.20 Hirvoselle ja Härölle käsky pitää herkkää partiointia Löytöjärven eteläpuolelle. 

Lähipartiointi estää vihollisen lähitiedustelun.  Tukilinja täytyy pitää, Löytövaa- 
 ran eteläpuoli on myös pidettävä. 
 
19.30 Pioneerien miinakenttä laitetaan autokolonnan molemmille puolille. 
 
20.10 Ilmoitettiin 6.K:sta: ”Ryssä” tunkee tien eteläpuolelta selustaan. ”Ryssä” on 

tullut maantien sivua, siis 4.K:n sivustaa pitkin. Schönbergille ja Salomiehelle 
käsky panna tie tukkoon ja tappaa selustaan jo ehkä päässeet ”ryssät”. Avuksi 
5.K:n täällä olevat osat jos niin tarvitaan. 

 
20.45 Vänrikki Mäkelä ei ollut tavannut tien suunnalla ketään. Hirvonen on painunut 

Loson suuntaan. 
 

4.3.1940 06.30  Aloitettiin hyökkäys Kuusijoen asemien saavuttamiseksi. 
 

06.35 Schönberg oikealta: Painostus tien suuntaan. Paikalla on liian vähän miehi-
tystä. 

 
 06.35 II/JR 65:n keskus Silmälammella on ”Silmä”. 
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07.03 Luutnantti Tammivuori: ”Ryssältä” painostusta. Kapteeni Salomies on käske-
nyt Tammivuoren pitämään puolustusasemansa.  

 
07.15 Luutnantti Tammivuori ilmoitti, että 9.K:n kohdalla on vihollisen painostusta. 
 
07.20 Luutnantti Essen soitti ”Liisasta”: Seitsemän yötä valvonut joukko on 

Löytöjärven eteläpuolella. Essen on ilmoittanut olostaan jo ”Jokeriin”. 
 
07.25 Kapteeni Salomies ilmoitti: Hyökkäys alkoi. (Ilmoitettiin 7.K:sta). 
 
08.00 Salomies ilmoitti: Tammivuori on haavoittunut. 
 
08.08 Ilmoitettiin ”Padasta”: JR 25:n kohdalta vihollinen on päässyt läpi. 
 
 Salomies ilmoitti: 9.K:n kohdalta ”ryssän” partio tunkeutui väliin, mutta työn-

nettiin takaisin. Edetään. Hyökkäys alkoi 8.K:n kohdalla. 
 
09.12 Schönbergin molemmat sivustat etenevät. 
 
09.12 Salomies: Yhteys ”Hattaraan” on poikki. Komppanioiden järjestys Kylmäjärven 

ja maantien välillä: Kärkäs, 9.K  Tammivuori, 8.K ja 7.K. 
 
10.00 Kärkäs on vetäytynyt 500 metriä, 9.K  on myös vetäytynyt asemistaan. 
 
10.15 Kaksi ryhmää 5.K:sta Kärkkään avuksi. 
 
10.20 Etenevä joukko etenee vasemmalla sivustallaan. Etenevä joukko on purolin-

jalla. 
 
10.20 9.K  pysyy paikallaan, aukkoa miehitetään. 
 
10.30  ”Hattara” on saanut käskyn ampua. 
 
10.35 Kärkäs tarvitsee tuntuvaa apua. Jäljellä on yksi ryhmä. Kornetti Ojasen kaksi  

ryhmää, on lähtenyt avuksi. 
 

10.45 Hämäläinen pääsee etenemään. ”Ryssä” on tullut 9.K:n vasemmalta puolelta 
läpi. Salomies on lähettänyt Kärkkäälle  apuvoimia, mutta apujoukot ei ole 
saaneet yhteyttä Kärkkääseen. 

 
10.45 Schönberg: Sivustat ovat edenneet ja pysähtyneet autokolonnien tasalle, 

koska kolonnissa on vihollispesäkkeitä. Klo 11.30 ammutaan kranaatin-
heittimillä autokolonnien pesäkkeisiin, jonka jälkeen voidaan taas edetä. 

 
 ”Liisasta”: Härö on ottanut kaksi konekivääriä ja neljä pikakivääriä ja saa vielä 

yhden lisää. Härö etenee. 
 
11.00 Salomies on lähettänyt 15 miestä lisää 9.K:n vasemmalle siivelle. Tilanne ei ole 

kovin vakava. 
 
11.25 Ilmoitus Kärkkäältä (Salminen): Kärkäs on vetäytynyt noin 350 metriä taakse-

päin, mutta tilanne ei ole kovin vakava. 
 
11.48 7.K  (Salonmies): Hämäläisen hyökkäys ei oikein edisty. 8.K  on vetäytynyt 

jonkin verran taaksepäin. 
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11.52 9.K  pitää puoliaan. Yhteyttä ei ole saatu Kylmäjärven rantaan. Kärkäs on 

vetäytynyt taaksepäin noin 100 metriä.  
 
12.00 Härö on edennyt rämeen laitaan, mutta on palannut takaisin tukilinjaan. 

Saaliiksi on saatu neljä konekivääriä. 
 
12.10 Salomies: 8.K:n miehiä on tullut takaisin edestä Löytövaaraan. 
 
12.25 Käsky ”Ruudusta”: Hämäläinen vyöryttää maantien suuntaan, että tilanne 

Löytövaarassa helpottuisi. 
 
12.25 Vihollinen painostaa Löytövaaran suuntaan. 
 
12.30 Salomies (9.K) ilmoitti: 9.K:n molemmilla puolilla ”ryssä” painostaa. 

Salomiehelle käsky pitää ”ryssä” 9.K:n takana. 
 
12.50 Suomaa on saanut käskyn valmistautua Silmälammen suunnalle, missä 

tehtävänä on sulkea Kälkäseen johtava tie. 
 
13.00 Schönberg: Vihollinen ei pääse eteenpäin 6.K:n kohdalla. Käsky Essenille: 

Essen toimii aktiivisesti ”Vierin” suuntaan partioimalla. 4.K:lla on yhteys 
Essenin kolmanteen joukkueeseen, joka on löytöjärven eteläpuolella. 

 
13.35 Salomies: 9.K meni entiselle paikalleen ja aukko suljetiin. Tukilinjalle on 

asetettu kaksi konekivääriä ja niille miehitys. Onko mahdollisuutta ampua 
Kylmän suunnalle? Vihollisella on uusi korsurintama pääpuolustuslinjan 
edessä. 

 
13.55 Hämäläinen on alkanut täyttää ”Ruudun” (JR 27, Mäkiniemi) käskyä. On aukko 

8.K:n ja 9.K:n välissä, sekä 9.K:n ja Kärkkään välissä. On täytettävä aukot. 
    9.K:n päällikkö Rautoja 
 
14.25 ”Padasta”: Kärkäs on melkein entisissä asemissaan. Kylmäjärven etelärannalla 

on pientä liikettä, varmistuselinten vaihtoa. 
 
14.35 Schönberg sai käskyn edetä ja partioida eteenpäin. 
 
15.00 ”Pata”: Kärkkäällä on vain 30 miestä, eikä voinut pitää asemiaan, joihin juuri 

oli päässyt. 
 
15.10 Kärkäs on mennyt entisiin asemiinsa, ja 9.K on perääntynyt hiukan. Aukot 

9.K:n molemmin puolin täytetään. 
 
15.50 Pioneerien on asetettava 14 miestä 8.K:n käyttöön. (Salomies). 9.K (Rautoja) 

on saanut konekivääri-, ja kiväärimiehiä, joten aukot paikataan. 
 
16.10 Ilmoitus 4.K:sta: ”Ryssä” on Löytöjärven lounaispuolella ja Pihlajan suunnilla. 

On kuultu vain ääniä, mutta mitään ei ole nähty. 
 
16.20 Hyökkäys Löytövaaraa kohti on pysähtynyt. Majuri Hämäläinen on pysäyttänyt 

hyökkäyksensä. 
 
16.35 Mäkelä oikealta: ”Ryssä” tulee oikealta puolelta maantien yli. Vielä ei voida 

irrottaa Jsp-komppaniaa. Se saa olla paikoillaan. 
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17.00  Käsky: Osasto Kärkäs vaihdetaan 5.K:n joukkueeseen. Kärkäs jää taakse 

reserviin. 
 
18.15 Salomies: 8 ja 9.K:n välinen aukko on partioilla suljettu. 9.K:n ja Kärkkään 

välinen aukko on sulkeutumassa ja saadaan se vielä suljetuksikin. 
 
18.30 Huhu vihollisten esiintymisestä Löytöjärven lounaispuolella on perätön. 
 
18.30 Pataljoona Hämäläinen on luopunut tehtävästään. Kapteeni Salomiehen tilalle 

tulee kapteeni Kokkila. 
 
19.00 Yhteys osasto Esseniin saatiin. ”Syöksy”. Essen saa Ukonvaarasta ampuma-, ja 

elintarviketäydennyksen. 
 
19.15 Majuri Hämäläinen, kapteeni Kuistio, Kokkila Schönberg, luutnantti Salonen ja 

Luukko (tai Luotonen) käskynjaolla ”Humauksessa”. (II/JR 65 komentaja). 
 

5.2.1940 01.00 Saatiin ilmoitus täydennysmiehistä: Ensimmäinen joukkue, vänrikki Luotonen,
 on saapunut 5.3 yöllä, menee osasto Salomiehelle. 35 miestä osasto Airimolle, 
 ja 35 miestä samoin II/JR 65:lle. 

 
04.30 4.3.1940 majuri Hämäläisen ollessa yöllä siihen saakka poissa olivat sissipa-

taljoona 5:n upseerit ja JR 27:n upseerit täällä olevien pataljoonan osien 
upseerit. 

 
 Käsky kuten 4.3.1940 klo 06.00 tukilinjan edustan valtaamisesta, sillä erotuk-

sella, että sivustahyökkäys ei mene enää entiselle pääpuolustuslinjalle saakka. 
 
10.00 ”Ryssä” on liikehtinyt 5.K:n ja 9.K:n tienoilla. 
 
13.05 Kokkola: Painostus siirtyy vasemmalle.  

    
13.35 ”Pata”: On nähty miehiä ja kahdeksan hevosta Kylmäjärven eteläpuolella  

klo 11.11. 
 

15.25 Vihollisen painostusta Kylmäjärven eteläpuolella. Kornetti Vaaranniemen 
komppania menee Salmisen avuksi sen vasemmalle sivustalle. Aikaisemmin 
lähetetty komppania Halonen menee avuksi 4.K:lle. 

 
15.40 Osasto von Essenin taistelupartio painaa Löytöjärven eteläpäässä etelästä 

pohjoisen suuntaan. 
 
15.45 8.K  on vaikeassa tilanteessa. 9.K:n vasen sivusta ei ole yhteydessä V:n oikeaan 

sivustaan. 
 
16.00 ”Padasta”: ”Padan” kenttävartio on havainnut, että Kylmäjärven eteläpäästä 

500 – 600 metriä länteen on vihollisen majoitusta. 
 
16.55 Mäkelä: ”Ryssä” yritti kaksi kertaa maantien suunnassa, mutta lyötiin takaisin. 

Nyt on hiljaista. 
 
17.30 Essenistä on saapunut Härön kautta ”Humaukseen” seuraava tieto: ”Ryssä” 

etenee tossutien suunnalla. Kenttävartio on vetäytynyt noin 8 km 
Kalliolammelta lounaaseen. 

     Essen 
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JsP:n juokseva luku 27. 
 

6.3.1940 00.00 Vaihto: II/JR 65 etulinjasta tukilinjaan, samoin III/JR 65 paitsi kaksi konekivää- 
  riä. 
  III/JR 27 ja III/JR 25 etulinjaan, JR 27:n oikealle siivelle. 
 
 08.05 Kokkila: Käsrkäs on saanut tuntea ”ryssän” painostusta. 
 

08.10 Ilmoitettu ”Silmään”, että on mentävä sanomaan Hämäläiselle, että ottavat 
yhteyden ”Humaukseen”. 

 
08.25  Tykkitulta 7 ja 8.K:n takana. 
 
08.50 Vihollinen liikehtii 9.K:n edessä. partiomme on nähnyt ”ryssällä” muun muassa 

puhelimen. 
 
09.15 ”Pata”: Vihollisia on liikkunut länteen päin klo 07.30 – 09.15 välisenä aikana. 

Hevosliikennettä ja miehiä on myös havaittu. 
 
09.20 Käsky Hämäläiselle: Jos Kylmäjärven rannalla alkaa olla painostusta, on 

Hämäläisen ryhdyttävä siellä toimenpiteisiin. 
 
09.25 Essenistä partio: Ilmoitus partiosta saapui tänne 6.3.1940 klo 08.00.  Partio oli 

ollut kenttävartion leiripaikalla ja siitä noin 3 – 4 km luoteeseen. Partio ei 
havainnut mitään erikoista. Leiripaikalla oli ollut pudas ja koskematon teltta. 
Partio jatkoi metkaansa Pihlajaan. Olen käskenyt kenttävartion palata 
paikalleen. 

     Essen 
 
? Airimo: Maantien suunta on uhattuna 
 
? Kokkila: ”Ryssä” painostaa vasenta sivustaa. 
 
? Kuistiolta joukkue Halonen maantien suuntaan. 
 
? Hämäläiseltä lähti yksi joukkue avuksi Kärkkään komppanialle. Tehtävänä on 

suorittaa vastaisku, minkä jälkeen on jäätävä valmiuteen Kärkkään suunnalle. 
 
? Pataljoona Schönberg sai käskyn hyökkäysvalmiudesta. 
 
? ”Ryssä” on lyöty Kärkkään ja Liisanantin välissä. 
 
? Essen: Kenttävartio on paikoillaan. Tavattiin suksen ladut ”ryssän” tossutiellä 

100 metrin päässä kenttävartiosta itään. Siinä paikassa ladut kääntyivät 
ympäri ja suuntautuivat sen jälkeen itään. Pihlajavaarasta ei mainittavia 
havaintoja. Löytöjärven itäpäästä noin 1000 metriä itään olisi partion 
arvelujen mukaan patteri. 

 Palasi partio Essenist. (Loppu). 
 
14.45  Noin klo 12.45 Essenin partio oli Löytöjärven itäpäässä missä avasi tulen 

luultuja kranaatinheittimiä tai kanuunoita vastaan, jolloin niiden tuli oli 
lakannut. 

 
15.25 ”Sorsa”: Vihollinen purkaantuu maantien suunnassa. 
 
15.30 Kärkäs on perääntynyt, ”ryssä” purkaantuu. 
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16.40 ”Pata”: Tähystäjät ovat nähneet kaksi ”ryssän” porukkaa, a´125 miestä, 

etenemässä länteen. Porukat ovat saaneet matkallaan meidän tykistön tulta ja 
siten ovat vaikeuttaneet osastojen etenemistä. Viholliset ovat pyrkineet 
läpimurtoon, mutta ne on lyöty takaisin.  

 
19.45 Hämäläinen: Komppania ”Kilpi” on hädässä. Yksi komppania lisää on lähetetty 

reserviksi osasto Hämäläisestä. 
 

7.3.1940 08.15 Alkoi vihollisen tykistön toiminta. 
 
 08.25 Kokkila: Pataljoonan saumakohdassa on paljon vihollisen joukkojen liikettä. 
 

09.55 Kokkila: Vihollisen painostus tuntuu Kylmäjärven eteläpäässä. Hyökkäysvau-
nujen jyrinää kuuluu edestä 7.K:n lohkolta. 

 
11.30 Kokkila: ”Ryssä” on painostanut 7.K:n kohdalla. 
 
12.50 Kokkila: 7.K:n oikealla siivellä vihollinen kokoaa joukkojaan. 
 
13.00 ”Pata”: Volasen joukkue Tauber on irrotettava. ”Koivun” ja ”Kylmän” välissä 

on ”ryssän” partioita. Kylmäjärven eteläpuolella on havaittu vihollisen 
liikehtimistä. Kärkkäällä ei ole reserviä takanaan. 

 
13.20 Hämäläinen on lähettänyt yhden komppanian Kylmäjärven etelärannalle 

Nikkilän komppanian avuksi. Samaan aikaan yksi joukkue lisävahvennukseksi 
5.K:sta ”Humauksen” taakse. 

 
13.40 Kokkila: ”Ryssä” painostaa 9.K:n päällikön ilmoituksen mukaan vasenta 

sivustaa. Paketti on lähtenyt Hämäläiseltä klo 12.30:n aikaan. 
 
14.25 Kokkila: 7.K:n kohdalla vihollinen etenee ryömien ja sen painostus on 

tuntuvaa. 
 
14.50 Ensimmäinen joukkue 5.K:sta iskujoukkueeksi 7.K:n avuksi. ”Ryssä” yrittää 

murtautua. 
 
18.05 Ilmoitus ”Syöksystä” (Essen): ”Jokerin” käskystä tiedustelen tilannetta lohkol-

lamme. Pyydän kirjallista vastausta lähetin mukana. ”Kylmän” kenttävartio 
ilmoittaa, että ”ryssä” ampuu ko. tuliaseilla järven itä-, ja eteläpuolelta 
kenttävartiota, samoin kanuuna on ampunut kenttävartiota Kylmäjärven 
itäpään kohdalla olevan vaaran suunnalta. 

  
Partio on ottamassa yhteyttä Kylmäjärven etelärannalle. Vastaus on lähetetty 
”Pataan” klo 18.15.  
 

20.15 Airimo: Essenin kenttävartio on perääntynyt noin kaksi kilometriä klo 14.00. 
”Ryssiä” noin 30 – 40 kappaletta. ”Ryssä” painostaa Esseniä. 

 
20.31 Käsky Essenille: Kenttävartio on vietävä entiseen paikkaansa. Muuten tehtävä 

jatkuu entisellään. 
 
20.45 Kapteeni Soilunen (?) ilmoitettiin lähteväksi II/JR 65:stä. Vapautettiin 

siirrettynä IV kuntoluokkaa. 
     Kokkila 
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8.3.1940 00.35 6.K  lähti eteen vaihtoon. Vahvuus 3+40. JR 27 radiomiehet saapuivat.   
  Kranaatinheittimien ammustilanne, noin 300 panosta saapuu lisää. Löytö-
  vaarassa 300 ja ”Silmässä” 180. 
  
 04.10  Kapteeni Sihvonen on Löytövaarassa. 
 
 04.40 Sisto: Vaihto suoritettu. 
 

06.10 Essen katkaisi 7.3.1940 noin klo 14.00 aikaan Löytöjärven itäpuolella ”ryssien” 
puhelinlinjan. ”Ryssä ” varustaa asemiaan Löytöjärven itäpuolella. Tossupo-
lulla käynyt partio tapasi 7.3.1940 kymmenen vihollista, jotka ammuttiin. 
Myöhemmin Essenin partio tapasi 50 miehisen vihollispartion, joka pääsi 
pakenemaa. 

 
06.30 Airimo: Vihollinen on saanut panssarintorjuntatykin haltuunsa tykkimiehistön 

poissa ollessa asemastaan. Auton ääntä on kuultu koko yön ajan edestä. 
Osasto Sihvoselta yksi joukkue lähtövalmiiksi. 

 
06.35 Kokkila: Vihollinen on 30 metrin päässä. Painostusta 7.K:n lohkolla. 
 
06.55  ”Ryssän” tykistö alkoi toimia. 
 
07.10 Airimo: Tulenjohtaja ilmoitti: Panssarintorjuntatykki saatiin takaisin ”ryssiltä”. 
 
10.15 Tieto Esseniltä: ”Ryssä” hyökkää osasto Esseniä vastaan Löytöjärven etelä-

rannalla. Essen on saanut käskyn ottaa yhteys ”Valttiin” (kapteeni Sihvonen) 
joka on Loson tiellä. 

 
 Sihvosen majoituspartion ohjasi adjutantti Virtaranta Silmälammen länsipuo-

lelle, väärään paikkaan. Oikea majoituspaikka oli Loson tien korsurintamaan 
länsipuolella. 

 
11.00 Alkoi osasto Sihvosen muutto Loson tielle, ”Salasta” (Silmälammen länsi-

puolella). 
 
12.50 Kokkila: 7.K:n kohdalla on vihollisen painostusta, samoin 9.K:n kohdalla. 7.K:n 

tapahtunut vihollisen hyökkäys on lyöty takaisin. 
 
12.50 5.K:n, vänrikki Harolan joukkue, Kokkilan reserviksi. 
 
15.15 Vihollinen on murtautunut 6.K:n asemien läpi. 
 
15.40 Kokkila: Sisään murto onkin I/SP 5:n kohdalla. 
 
15.45 Kokkila: 7.K:n vasemmalla siivellä on pelko vihollisen läpimurrosta. 
 
15.45 Essenistä ei uutta, vihollinen on lyöty ja kenttävartio on paikoillaan. 
 
18.10 4.K:n kaksi joukkuetta palasi Kylmäjärven etelärannalta. Osasto puhdisti 

maaston ja varmistautui siitä, että I/SP 5:n, osasto Eonsuu, ei joudu hätään. 
 
18.15 Airimo: Essen ilmoitti, että eskatroonan suuruinen vihollinen on lyöty Löytö-

järven kaakkoispuolella olevan lammen luona. 
 Segerstrole on aamupäivällä lyönyt Airimon vasemmalla sivustalle työntyneen 

vihollisen. 
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18.45 ”Ryssä” on uudelle tulossa läpi Kylmäjärven eteläpuolella. 4.K:sta iskujoukkue 

lähtee lyömään vihollisen takaisin. 
 
19.50 ”Ryssä” on autokolonnan päässä, esteen edessä hyökkäysvaunuilla joita on 

kolme. Luultavasti ovat purkamassa estettä. Olisi saatava tykistön apua 
hyökkäysvaunuja vastaan. Hyökkäysvaunujen tykistö ampuu Löytövaraan. 

 
21.40 6.K:n 40 miestä vaihtuu 5.K:n miehiin. 
 
21.40 Kokkila on saanut Silmälammelta joukkueen käyttöönsä. 
 

9.3.1940 03.40 ”Rististä” (I/JR 27) tieto: ”Ryssä” hyökkää noin 200 -300 metriä rannasta poh- 
  joiseen olevassa maastokohdassa. 
 

07.15 Alkoi kova vihollisen tykistön tuli ja ilmataistelu, jota jatkui noin klo 12.30 
saakka yhtäjaksoisesti. Se alkoi jälleen uudestaan klo 13.30 korvissa. 

 
13.00 Kahva: Kylmäjärven etelärannalta ilmoittaa yhteyspartio. ”Ryssä” painostaa 

jatkuvasti noin 300 metrin päässä järven rannasta. ”Ryssillä” on puhtaat 
lumipuvut. ”Ruutu” pyytää tilanneselostusta kohdaltamme. ”Risti” välittää.  

 
Saarinen. 

 
14.45 ”Sorsa”: ”Sorsan” lohkolta ei nyt hälyttäviä uutisia. Panssarintorjuntatykki 

ampui vihollisen vaunuja, jolloin tykin lukko särkyi. Tykki vaihdetaan yöllä. 
 

15.00 ”Valtti” (II/JR 65:n komentaja): Luutnantti Esseniltä klo 12.00 saapui ilmoitus: 
Tilanne ei ole muuttunut. Oheinen partio lähettää minulle ilmoitukset 
lähettien mukana jos tilanne ”Sorsan” luona muuttuu. Essenin luona on 
samanlainen yhteyspartio. Kaksi joukkuetta kranaatinheitin komppaniasta 
tuliasemissa Löytövaarassa, Loson tien kahta puolen, ”ryssän” korsumäen 
länsipuolella. Pyydän ilmoittamaan samat asiat myös ”Sorsalle”. 

 
     ”Valtti” 
 
15.30 Kahva: ”Kylmän” ilmoitus: Klo 14.00 seudussa eteni kolmatta sataa ”ryssää” 

Kylmäjärven etelärantaa idästä länteen. (Pakkaukset ja lumipuvut). 
 Tykistö ampui lyhyitä iskuja. Kranaatinheittimen ammunnan tulosta ei voitu 

tähystää tiheän metsän vuoksi. 
 
     ”Saarinen” 
 
16.10 Lähti piirros Löytövaaran puolustusjärjestelyistä ”Ruutuun”. 
 
17.00 Kova painostus 7.K:n kohdalla. 7.K  on jättänyt puolustusasemansa kovan 

painostuksen vuoksi. Sihvosen reservi on lähetty avuksi. 
 
17.00 4.K:sta lähetetään yksi joukkue vahvistamaan reserviä. 
 
18.15 ”Ruudun” käsky ”Padan” kautta:  
 1) Heti tilaisuuden tullen, illan hämärtyessä, on käsketty luonnos lähetettävä. 
 2) Painotettava kaivautumista ja katettujen asemien rakentamista. ”Jokeri” 

käskee ilmoittamaan, että ”Kylmän” etelärannalla oleva majuri Hämäläisen 
komppanian päällikkö on kaatunut ja Hämäläinen on melkein ilman reserviä. 
”Kylmän” suunnasta ei erikoista. Tähystys ei ole tuonut uusia havaintoja.  
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18.15 Hämäläinen: 3.K on lohkollaan etulinjassa. Komppanian pällikkö Särkkä on 

kaatunut. Pyydetty apua, jota on lähetetty. Vänrikki Laitia on määrätty uudeksi 
komppanian päälliköksi. 3.K:ssa haavoittuneita on yksi aliupseeri ja kahdeksan 
miestä.  

 2.K  ja kaksi konekivääriä on määrätty varmistamaan Kylmäjärven ja Silmä-
lammen välistä maastoa, sekä Silmälammen pohjoisrantaa. Oli viime yönä 
etulinjassa. 

 Maasto puolustukselle etulinjassa on lohkolla epäedullinen. Viidakkoa, jossa 
”ryssät” pääsevät suojassa aivan lähelle. 

 Vihollisen kranaatinheitin tuli on tällä lohkolla kiivainta. Vihollisen painopiste 
tuntuu olevan tällä lohkolla. Pyydän miehittämään mainitun lohkon 
saumauksesta käsin. En voi toimia muuten suunnitelmien mukaisesti. 

 
     Hämäläinen 
 
18.50 ”Valtista”, vänrikki Seppäsen joukkueesta, kaksi ryhmää 7.K:n lohkolle 

täyttämään haavoittumisten takia syntynyttä aukkoa. Samasta joukkueesta 
neljäs ryhmä lähetettiin 9.K:n lohkolle samalla tehtävällä. Ensimmäinen ryhmä 
on reservinä. 

 Vänrikki Härön komppania otti yhteyden 7.K:n päällikköön, mutta hän palautti 
reservin takaisin. Mitään varsinaista murtoa ei ole tapahtunut. Jatkan 
tiedustelua. 

     Sisto 
 
20.00 ”Sorsa”: Luutnantti Hankion vaihtamiseksi pyydän ”Jopin” (6/JR 27) yhtä 

joukkuetta. (Noin 30 miestä). Tällöin meillä olisi koko komppania koossa ja se 
helpottaisi taistelutoimintaa ja huoltoa. (”Valttikin” oli ehdottanut tätä ”Jopin” 
päällikölle). Tänä aamuna on saatu täydennys, 1+35 alokasta, ei voi korvata 
Hankiota, eikä muilta lohkoilta miehiä riitä. 

 Tänään on tullut tappiona 5 kaatunutta ja 10 – 15 haavoittunutta. 
 Lohkollani ”ryssän” heikohkot jalkaväen yritykset ainakin tähän mennessä on 

torjuttu. 
     Airimo 
 
23.30 Essen klo 20.10: Noin komppania vihollisia, pienoisheittimien tukemana, 

hyökkäsi klo 15.00 asemiimme. Kiersin niiden selustaan. ”Ryssiä” haavoittui 
kymmeniä, joita he koettivat noutaa pois. Hakivat myös kaatuneitaan. Taistelu 
jatkuu. Samaan aikaan tossutiellä oli noin sata ”ryssää”, joista kenttävartio 
osan listi. Kenttävartio on pakotettu vetäytymään noin kaksi kilometriä. En 
pysty lähettämään sinne apua. Minulla on nyt vain noin 50 miestä ja 
konekiväärit. Ilmoittakaa ”Humaukselle”. 

     von Essen 
 

10.3.1940 05.30 Vaihto etulinjaan on loppuun suoritettu. 
 
 06.15 Alkoi tykistön toiminta, jota kesti vain puolituntia. 
 
 07.00 Ilmoitus: Oma hävittäjä on liikkeellä klo 09.00 – 12.00. 
 
 08.00 Tykistötuli alkoi uudelleen, samoin painostus ilmasta käsin.   
 

08.30 On saatu tietää, että Essenin suunnalla tilanne on rauhoittunut. Essen on 
  saanut apua Sihvoselta. 

 
14.00 Kokkila: Jim-komppanian kohdalla on kova vihollisen painostus. Pyydetään 

lisävoimia. 5.K:sta on lähetetty yksi joukkue. 
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17.00 Sihvosen komppanian kohdalla on tapahtunut vihollisen läpimurto. ”Ryssä” on 

edennyt noin 200 metriä. 
 
19.00 5.K  sai käskyn panna tulpan vihollisen etenemiselle. Vänrikki Salminen sai 

käskyn viedä komppaniansa tukkimaan läpimurtoa. Vihollisen eteneminen 
tukahdutettiin, mutta entisiin asemiin ei päästy. 

 
21.00 Kapteeni Schönberg sai käskyn ottaa entiset asemat, mutta siinä ei onnistuttu. 
 

11.3.1940 02.40 Kapteeni Schönberg ilmoitti, ettei ole saanut entisiä asemia takaisin. 
 

02.45 Kapteeni Schönberg sai käskyn ottaa kapteeni Kokkilan lohkon haltuunsa. 
Aamulla klo 06.00 mennessä on kapteeni Schönbergin saavutettava entiset 
asemat nykyisen 7.K:n lohkolla. Kokkila täydentää aamuun mennessä 
komppaniansa muilla miehillä. 

 
09.05 Kahva tilanteesta Kylmäjärven pohjoisrannalla, ei erikoista.  Kahvalla on 

Kylmäjärven etelärannalla ”Heg”- komppania ja yksi konekivääri. Vihollinen vie 
ruumiitaan ja haavoittuneitaan edelleen pois Kylmäjärven etelärannalta. 

 
14.00 ”Sorsa”: Segerstrohle ilmoittaa, että Essenin oikeata sivustaa painostaa 

vihollinen. On pyytänyt apua Sihvoselta. ”Valtilta”. Panssarintorjuntatykki on 
saanut osuman klo 13.00 aikaan, suuntauslaite on epäkunnossa. Taaimmainen 
tykki on saatava asemaan. Tykkimiesten kertoman mukaan olisi ammuttava 
yksi tykki autojonon päästä. 

 
15.15 Kaksi vihollisen hyökkäysvaunua yrittää poistaa rikkoutuneet autot maantieltä. 
 Kapteeni Airimon tilalle tulee kapteeni Haataja.  
 
17.15 Oma tykistö on ampunut Kylmäjärven etelä puolella oleviin ”ryssän” korsuihin. 

Toistasataa vihollista on paennut idän suuntaan. 
 
17.25  Segertrohle: ”Ryssä” on raivannut murroksen autojonon päästä pois sekä 

siirtänyt autoja pois maantieltä. 
 
17.25 Essen ei ole tarpeeksi hyvin varmistanut itseään, josta johtuen vihollisen 

partioita on päässyt tunkeutumaan Essenin asemien läpi. 
 
18.00 Hyökkäysvaunu, joka on autokolonnan jälkipäässä, ampuu kiivaasti. 
 
19.05 Essen: Kenttävartio on paikallaan. Sen vartio on noin 400 metrin päässä 

pääpaikasta länteen. Eilen ”ryssän” komissaarin johtama partio joutui 
aliupseeripartion tuhoamiseksi. Tänään, noin klo 16.00 aikaan, pääsi vihollisen 
partio läpi Ukonvaaraan päin. Osasto on lähetetty partion perään. 

 
12.3.1940 06.00 Vihollispartio noin kaksi kilometriä Löytöjärven eteläpäästä lounaaseen, siis  

Ukonvaaran eteläpuolella. ”Valtin” partio on liikkeellä. Essen on saanut 
”Koukulta” (Ilomäki) ”Valtin kautta” (II/JR 27 Sihvonen) käskyn lähettää Tervon 
osaston ja kaikki liikenevät osat ”ryssän” partion takaa-ajoon. Vihollisen 
partion vahvuus on Essenin mukaan noin 300 miestä. 
 

11.15 Airimo: Maantien eteläpuolella on jonkin verran painostusta. ”Paketti” on 
lähtenyt ”Valtista”. (Noin 20 miestä). 
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Panssarintorjuntatykit ovat Vaaraniemen komennossa tällä hetkellä Essenin 
suunnalla. ”Valtin partio on saanut kosketuksen ”Ryssiin”. ”Valtti arvellee, että 
”ryssien” vahvuus on noin yksi komppania. ”Valtti” on varannut noin 20 
miestä etelän suuntaan. 
 

13.35 5.K:ssa rivit ovat harventuneet, kiivas tykistötuli, tarvitaan apua. Alikersantti 
Hiukulan avunpyyntö. 

 5.K:n reservin on krh:n korsuilla. Osa 7.K:aa on lähtenyt reserviksi 
uhanalaiselle paikalle. 

 
14.10 ”Valtista” ”Humakselle”: von Essen on klo 14.40 aikaan jälleen pyytänyt avuksi 

paria ryhmää. Ilmoitin, että on tultava toimeen omin voimin, koska itäisellä 
suunnalla on suurimmat vahvistukset. ”Sorsalle on lähetty yksi ”paketti” 
”Liisaan” klo 11.45. 

 Hirva taistelee ”hiihtoryssän” kanssa Essenin länsipuolella. JK. 
 Essen pyytää myös lisäksi yhtä konekivääriä. ”Valtti on lähettänyt kaksi 

ryhmää klo 13.00 aikaan Essenin oikealle siivelle. 
 
14.50 Panssarintorjuntatykki on ampunut yhden hyökkäysvaunun ja ehkä toisenkin. 
 
15.00 ”Sorsa”: Hyökkäysvaunuja on pyrkimässä Löytöjärven jäälle. 
 
16.30 ”Valtti”: Löytöjärven jäälle tunkeutuneet hyökkäysvaunut, 6 kappaletta, ovat 

saneet krh-keskityksen ja vetäytyneet takaisin. ”Ryssän” tarkoituksena oli 
tunkeutua Essenin selustaan. 

 
18.35 ”Valtti”: ”Ryssän” hyökkäysvaunut (6 kpl) on työnnetty takaisin. Vihollinen on 

edennyt Löytöjärven etelärantaa. (Noin pataljoona). Monta rynnäkköyritystä  
 ”ryssä” on tehnyt.( Noin 16). 

 
19.20 ”Sorsa”: Kaksi hyökkäysvaunua on vielä Löytöjärven itärannalla. Essenin 

suunnalla vihollinen on torjuttu. 
 

13.3.1940 06.30 ”Ryssän” tankit ovat lähteneet liikkeelle Löytöjärven rannalla. Panssarintorjun- 
  tatykki ja kivääri on toiminnassa. 
 
 07.00 4.K  on saanut viholliselta neljä konekivääriä. 
 
 09.20 Puhelinsanoma ”Ruudusta”: 
 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehdyn sopimuksen perusteella lopetetaan 
vihollisuudet 13.3 klo 11.00. Tästä aikamäärästä lakkaa kaikenlainen 
taistelutoiminta ehdottomasti. Aseen käyttö on sallittua ainoastaan itse-
puolustustarkoituksessa. Vihollisen puolelta mahdollisesti lähetettävät 
neuvottelijat, joiden tunnusmerkkinä on valkoinen lippu, on otettava vastaan 
ja ilmoitettava niistä ”Ruutuun”. Yksityiskohtaiset ohjeet annetaan myöhem-
min. 
    ”Koukku” 
 
Loppuhuomautuksella: 
 
Tämä käsky on saatettava jokaisen yksikön päällikön, ulkona olevan partion ja 
yksityisen miehen tietoon. Päällystö on vastuussa käskyn noudattamisesta. 
Asemat pidetään toistaiseksi miehitettynä. 
    ”Humaus” 
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12.40 Vastavuoroisuuden perusteella, ”Ryssän” on ensin vetäydyttävä yksi kilometri 

taaksepäin, vasta sen jälkeen saa tulla aseettomana hakemaan ruumiita. 
Aseitaan ”ryssä” ei saa hakea meidän asemiemme takaa. 

 
13.40 Omien linjojen taakse ei saa päästää vihollisia, ei edes hakemaan ruumiitaan. 

Materiaalin evakuointiin on ryhdyttävä. 
 
 Panssarintorjuntatykki on ampunut yhden tankin 13.3 aamulla Löytöjärven 

jäälle. 
 
16.35 Annettiin siirtymisestä ja vaihdosta esikäsky ”Valtille”, ”Sorsalle”, Kokkilalle ja 

Schönbergille. 
 Salomies (Kokkila) siirtyy Ala- ja Yläjyrkän maastoon ”Ruudun” kautta. Osasto 

Essen siirtyy Vuokolle. 
 
16.55 Sen, joka on vieraan valtion alueella, on vetäydyttävä yksi kilometri taakse-

päin. ”Ryssän” on siis vetäydyttävä taaksepäin yksi kilometri meidän 
kärkijoukoistamme. 

 
17.10 Tapaaminen Neuvostoliiton edustajien kanssa. Mukana meiltä oli majuri 

Hyvärinen, luutnantti Rivioja. ”Ryssä” vaati, että meidän on vetäydyttävä 
kilometri taaksepäin, johon vaatimukseen ei kuitenkaan suostuttu, vaan 
vastattiin, että kilometri tarkoittaa ”ryssiä” johon vaatimukseen he lupasivat 
myöntyä. 

 
18.00 Vihollisen virallisena edustajana Kuhmon rintamalla politrukki ……………, 

meidän edustajana majuri Hyvärinen, luutnantti Rivioja ja luutnantti 
Turtiainen. 

 
18.25 Puhelinsanoma ”Jokerista”: 
 
 Löytövaarasta vedetään joukkomme puolenkilometrin päähän vihollisen 

asemista siten, että pääosa vetäytyy huoltotien suuntaan Silmälammelle. 
Osasto Essen jää Löytöjärven länsirannan maastoon noin puolenkilometrin 
päähän vihollisen nykyisistä asemista. 

 Losossa sijoitetaan varmistusosasto yhden kilometrin päähän vihollisen 
miehittämästä alueesta. 

 Kalustotarvikkeet ja omat kaatuneet on kuljetettava pois tyhjennetyltä vyö-
hykkeeltä. 

     ”Koukku” 
 
 Losossa olevien vihollisten huolto: ”Ryssät” ovat tuoneet meidän etulinjalle 

asti muonat, joista meidän kuormasto vie muonat Losoon, vihollisen 
vastaanottajan ollessa mukana. Muonien mukana menevät lääkintätarvikkeet. 

 
23.00 ”Humaus” (majuri Hyvärinen) on saanut täydet valtuudet ”Ruudulta) 

(everstiluutnantti Mäkiniemi) järjestää käytännön järjestelyt ”Ryssän” ja 
pääpuolustuslinjan välillä. Lentokoneita venäläiset eivät saa käyttää 
muonitukseen. Muonan saa vihollinen viedä aina piiritetyn alueen länsipäähän 
saakka.  

 
14.3.1940  06.00 Luutnantti Turtiainen, luutnantti Rivioja, sekä Kuhmon rintaman ”ryssän”  

edustaja tapasivat aamulla 14.3 klo 06.00. Kummankin puolen upseerin 
johtama partio, 1+5, tarkasti, että vihollinen on vetäytynyt yhden kilometrin. 
Luutnantti Turtiainen on luvannut, että 35 hevosta käsittävä kolonna  
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johtajineen ja hevosmiehineen saa tulla ja kulkea edelleen Losoon. Meiltä on 
oltava saattajat. ”Ryssän valtuuskunta 14.3 klo 06.00 oli paikalla. Siihen 
mennessä on meiltä luvattu tarkemmat ohjeet. ”Ryssillä” oli vielä klo 21.00 
aikaan entiset asemat. Vasta klo 24.00 mennessä ovat luvanneet vetäytyä 
taaksepäin. Ellei meiltä tule ohjeita ja apua muonan viemiseksi Losoon, 
uhkasivat viedä muonansa lentokoneilla. 

     
5.K  järjestää puolustuslinjalle heikon valvonnan. 
 

06.00 Oli Neuvostoliiton Kuhmon rintamaan valtuutettujen kokous Löytövaarassa. 
”Ryssien” kolonna lähti Losoa kohti. Sotapoliisin tarkastusta ei ollut. On 
luvattu klo 11.00 komissioni (1+4) tielle ”ryssän” ja meidän alueen väliin. 
Saamme kulkea tien varrella 50 – 100 metrin päässä miinoista. Tieltä pois klo 
17.00 mennessä. Epävarmat kohdat on aidattava kiinni. Maantie on 
puhdistettava aina valtakunnan rajasta Rastille saakka. Tielle on avattu 
ylimenopaikat. Tiellä saamme liikkua vain ylimenopaikoissa. 

 
11.15 On tiedusteltu räjähdyksiä. Noin klo 10.00 tehtiin havainto, että miina olisi 

räjäytetty Losossa. ”Valtissa” oli räjäytetty maata korsujen rakentamista 
varten. 

 
17.00 Uusi neuvottelu. Läsnä ”ryssien” virallinen edustaja Bogdanovist, meiltä majuri 

Veijola ja luutnantti Turtiainen. 
 
21.40  Saapui tieto vänrikki Sistolta vartioteltalta Majuri Hyväriselle: 
 Vartiotelttaani tuli ilmoitus, että ”ryssät” ovat pidättäneet klo 16.30 viisi 

meikäläistä, jotka ovat ilmoittaneet eksyneensä. Pidätys oli tapahtunut noin 
puolitoista tuntia sitten. ”Ryssät” ovat pyytäneet, että tänne lähetettäisiin 
joku neuvottelija upseeri selvittämään asiaa. Pidätys on tapahtunut luultavasti 
Riihivaarassa. 

     Vänrikki Sisto K 
 
 Pidätetyt: 
  
 Alikersantti  Levä 
 Sotamies Jaakko  Hänninen 
 Sotamies Toivo  Kaikko 
 Sotamies Arvo  Salonen 
 Sotamies  Pentti  Hakala 
 

15.3.1940 06.00 Uusi neuvottelu. Meidän edustajamme olivat majuri Veijola ja kapteeni Schön- 
berg. Mustutettiin maantiestä: Lososta länteen on vielä miinoja ja siitä vielä 
edelleenkin päin.  
Miehiämme liikkuu maantiellä, vaikka siitä on tullut ankarat määräykset. 
Lähempänä 50 metriä maantietä ei saa liikkua. Ainoastaan ylikulkupaikoista 
saa kulkea. Löytövaarasta yksi kilometri länteen on sallittu ylikulkupaikka. 
Pääpuolustuslinjan takana on ainoastaan heikko varmistus. Tien eteläpuolella 
6.K:sta ja tien pohjoispuolella ”Kylmään” asti 4.K. Kylmäjärven pohjoispuolella 
on 6.K:sta kaksi ryhmää. 
 
14.3.1940 sai osasto von Essen käskyn siirtyä pois. Siirtyminen tapahtui 
15.3.1940. 
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16.3.1940 10.40 Tuli divisioonan käsky ”Kuopan” kautta. (9.D:n Pioneeripataljoonan komen- 
  taja). 
 Divisioonasta tulleen käskyn mukaan on 2./Pion.P 9 siirrettävä heti Jyrkän-

kosken maastoon. 
    Käski Luutnantti Sorasalmi 
    Välitti Alikersantti Saumo 
    Otti ”Humaus”                                                     
 
 13.05 Puhelinsanoma JR 27:stä: 
   

Joukko-osastoille. 
 
Joukkojen ja yksiköiden meno venäläisten luovuttamille alueille on 
ehdottomasti kielletty, siihen saakka kunnes divisioonan esikunta on erikseen 
antanut luvan siihen. Maaston haltuunotto tapahtuu everstiluutnantti Ilomäen 
johdolla ja alkaa 18.3.1940 aamulla Kankivaarasta ja päättyy 22.3.1940 klo 
20.00. 
    ”Uhka” 
    Antoi Röytkiö 
 

 19.20 Puhelinsanoma ”Ruudusta”: 
 

Kaatuneittemme keräys venäläisten nyt hallussa olevilta alueilta suoritetaan 
komennuskunnan toimesta, jonka asettaa majuri Hyvärinen. Kerääminen 
suoritetaan 17.3 aamusta lähtien. Komennuskuntaan tulee oppaaksi miehiä 
niistä osastoista joiden kaatuneita on ko. alueella. Oppaat ilmoittautuvat 
majuri Hyvärisen komentopaikalla 17.3 klo 08.00. Komennuskunnalla on 
oltava tulkki ja valkoinen lippu ja osaston on oltava ilman aseistusta. 
Venäläiset ovat luvanneet ennen lähtöään jättää meidän paikallisille komen-
tajillemme mahdolliset kartat miinoituksistansa, mikäli eivät ole voineet 
miinojaan tarkkaan poistaa. Miinakartat on toimitettava viipymättä ”Ruutuun” 
Venäläisten joukkojen ja toimitusten valokuvaaminen on kielletty. 
 
   ”Ruutu” 
   Antoi Luutnantti Rivioja 
   Otti Virtaranta 
 
Volaselta kerää Osasto Moilasen kaatuneet 
 
I/JR 27 
III/JR 27 
SP 5 
   Antoi Sama 
   Otti Sama 
 

17.3.1940  Päivä oli rauhallinen. 2.Krh on saanut käskyn siirtyä 18.3. Kuhmon Kirkonky- 
  lään, jolloin alistussuhde II/JR 65:lle myös lakkaa. 
 
18.3.1940  Aamupäivä oli rauhallinen. On kerätty omia kaatuneita joita on saatu kootuksi  
  67, joista tuntemattomia oli 11. 
 
19.3.1940  Ei mitään erikoista. Vainajien keräämistä jatkettiin. 
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22.25 Puhelinsanoma ”Ruudusta”: 

Osasto Hämäläinen siirtyy 20.3.1940 Kuhmon kirkonkylän Merkkuun, ottaa 
osasto Kekkoseen kuuluvat osat mukaansa. Puhelinyhteys Hämäläiseen 
katkesi 20.3. klo 06.00. 
 

20.3.1940 06.00 Nähtiin ”ryssien traktorin vetävän rekeä, jossa oli kaksi miestä, Riihivaaraan  
  päin. Muuta liikettä ei 20.3 klo 10.00 mennessä ole maantiellä havaittu. 
 

17.00 Riihivaara on tyhjä vihollisista. ”Ryssät” ovat siirtymässä 5 km Riihivaarasta 
kohti itää. Riihivaarassa oli vain vihollisen viestimiehiä, jotka nekin lupasivat 
poistua Riihivaarasta 21.3 

 
18.00 Tuli Siston tullivartio pois telttoineen. Siston arvion mukaan ”ryssiä” oli 

kulkenut noin 4000 – 5000 kappaletta tullipaikan ohi. 
 
 JR 27 on saanut käskyn siirtyä Kuhmoon. (”Valtti”, osasto Sihvonen myös). 
 
 6.K:sta ovat edelleen vartiot, yksi joukkue ”Liisassa” ja yksi joukkue 

”Kylmässä”. 
 

21.3.1940 07.30 JR 27:stä lähtivät aamulla ensimmäiset lomalaiset. (26) . 
 

Niin kuin oli ilmoitettu, että raja on selvä, lähtee vänrikki Mäkelän johdolla 
kaksi joukkuetta, Yksi jv-Joukkue ja konekiväärijoukkue, Hiilikkoon vartioon. 
Vartio asettaa partion Riihiniemeen (Kiekinkosken tien päähän) ja 
aliupseerivartion 1+6 puolikilometriä valtakunnanrajasta länteen. 
 

22.3.1940  Koko päivä oli rauhallinen. Kaatuneitten etsintää jatkettiin Kuusijärven ja Riihi- 
  vaaran suunnilla. 
 
23.3.1940  Päivä oli rauhallinen. ”Myrsky” tiedotti: 
   

24.3.1940 klo 10.00 – 11.00 aikoihin saapuu Löytövaaraan 11 autoa, jotka 
tuovat ErP. 14 miehiä rajanvartiointi tehtävään Kannakselle ja Hiilikkoon. 
Samat autot palaavat takaisin tuoden Kuhmoon osan II/JR 65:stä. 25.3.1940 
klo 08.00 noudetaan Löytövaarasta Kuhmoon loput II/JR 65:stä. Komento-
porras on saanut käskyn valmistautua matkalle 24.3.1940 klo 10.00 – 11.00. 
 
Majoitustiedusteluosasto, 1+4, kustakin komppaniasta lähti klo 07.30 
Kuhmoon. 
 
Pataljoonan komentaja ja komppanian päälliköt kävivät Riihivaarassa. Illalla 
lähtivät 4.K:n ja 6.K:n hevos-, ja keittiöajoneuvot Kuhmoon. 
 

24.3.1940  Pääsiäinen. Kirkas pakkaspäivä: Herätys klo 06.40. Pataljoonasta lähti  
klo 12.00 4.K, vahvuus 79, ja 6.K, vahvuus 80, pataljoonan komentaja, 
adjutantti, lähetit, sekä kevytryhmä.1+12 Kuhmoon, minne osasto saapui klo 
16.00. 
 

25.3.1940 10.30 Saapui 5.K, 2.KKK ja Esikuntakomppania Löytövaarasta Kuhmoon. Pataljoonan  
komentaja tarkasti iltapäivällä komppanioiden majoituspaikat. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
 


