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2./Pion.P 9 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

1.1.1940 – 12.5.1940  
 
 
1.1.1940 07.00 -17.00 I joukkue oli rakentamassa talvitietä Vuokkiniemeen. 
  II joukkue oli edelleen Palovaarassa varmistustehtävässä. 
 

12.00 III joukkue palasi komennukselta Ylinäljännältä. Joukkueenjohtaja kertoi 
joukkueen vaiheista seuraavaa: 

 
9.12.1939  III joukkue alistettiin vänrikki Vakkalalle, jolla oli jalkaväkijoukkue ja konekivää- 

ri puolijoukkue. Samana iltana osasto siirrettiin Puolangan kautta Ylinäljännäl-
le, missä tehtävänä oli suluttaa ja viivyttää tien suunnassa Ylinäljänkä – Vää- 
kiökangas ja varmistaa samalla koko sivusta. 
Seuraavana yönä kolme pioneeriryhmää ja puoli kiväärijoukkuetta + kk eteni 
Vääkiöön. Pioneeriryhmä rakensi murroksen ja ansoitti. 
  

10.12.1939  Päivällä lyötiin joukkueen vahvuinen vihollisosasto kuormastoineen takaisin  
  Vääkiöstä. 
 
11.12.1939  Panostettiin Jummunjoen silta. Samoihin aikoihin rakennettiin Ylinäljännälle  
  puolustuslinjat jotka murrostettiin ja ansoitettiin. 
 
12.12.1940  Rakennettiin murros 11 km päähän Ylinäljännälta Vääkiölle päin. 
 
13.12.1940 -15.12.1940 Tiedusteltiin maastoa. 
 
16.12.1940  Alistettiin joukkue PPP 6:lle ja ryhmä, jonka vahvuus oli 1+9, everstiluutnantti 
  Susitaipaleelle. 
 
17.12.1939  Pioneerijoukkue eteni jalkaväen mukana hyökäten Kannaksen suuntaan. Kan- 
  naksella joukkue majoittui Löytölään. 
 
18.12.1940 -22.12.1940 Pioneerijoukkue rakensi murroksia tien suuntaan ja ansoitti ne. Tie miinoitet- 

tettiin ja Kannaksen silta hävitettiin. Samoin pioneerit Talvinen ja Karppinen 
kävivät jalkaväkipartion mukana tuhoamassa Kivijärvi – Kovajärvi välisen joen 
sillan ja katkaisi siten vihollisen yhteydet. 
Kannaksen maastoon pioneerijoukkue rakensi aitaestettä. Yksi pioneeriryhmä 
panosti Lapinpuron ja Löytöjoen sillat ja jätti silloille vartiomiehet. 
 

22.12.1939  Konekivääri puolijoukkueella vahvistettu pioneerijoukkue sai majoittua Myh- 
  kyriin ja varmistaa tien oikeaa sivustaa. 
 
23.12.1939  Osa pioneerijoukkueesta ja pikakivääriryhmä sai majoittua Yli-Lehuun, josta 
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edellisenä yönä vihollinen karkotettiin. 
 
24.12.1939 -28.12.1939 Pioneerijoukkue vahvistettuna yhdellä konekiväärillä ja jalkaväen puolijouk- 

kueella, varmisti oikeata sivustaa, pitämällä yhteyttä oikealla, Pihlajassa 
oleviin omiin joukkoihin. 
Yksi pioneeriryhmä miinoitti Kuurtolan suunnassa olevaa tietä ja otti osaa 
1.K:n (Lehtosuon komppania) hyökkäykseen. 
 

29.12.1939 -30.12.1939 Pioneerijoukkue ja yksi jalkaväkijoukkue teki partioretkiä vihollisen selän taak-
  se Kylämäen kohdalla olevalle tielle luutnantti Kausen johtamana. Tekivät
  murroksia jonka ansoittivat ja miinoittivat maantien. 
 
31.12.1940  Purettiin kaikki ansoitukset, miinoitukset sekä murrosteet. Rakennettiin Kan- 
  naksella hävitetyn sillan tilalle uusi silta. 
 
1.1.1940  Joukkue palasi takaisin komppaniaansa. 
 
2.1.1940  I joukkue Alanteessa talvitietä rakentamassa. 

II joukkue on Palovaarassa katkomassa vihollisen selkäyhteyksiä. Joukkue 
 lähetti tiedon, että 1.1.1940 Palovaarassa kaatui pioneeri Viljo Nuojua, joka oli  

kotoisin Utajärveltä. Alikersantti Jaakko Tuhkanen ja pioneeri Aarne Paso 
olivat samana päivänä haavoittuneet jalkaan. 
III joukkue valmisti väestösuojaa. 
 

3.1.1940  I joukkue edelleen Vuokkiniemen autotien rakentamistöissä. 
  II joukkue on yhä saartamassa vihollista Palovaarassa. 
  III joukkue siirtyi Mäkelään. 

Toimitusjoukkue on Salmen torpassa. Joukkueen hevosia on komennettuna 
tykkien vetoon Palovaarassa sekä Vuokkiniemen autotien rakentamistyö-
maalla.   
 

4.1.1940  I joukkue rakentamassa Vuokkiniemen autotietä. 
  II joukkue on edelleen murroksia rakentamassa. 
  III joukkue Vuokkiniemen autotien rakennuksella. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Salmen torppaan. 
 
5.1.1940  I joukkue on edelleen rakentamassa Vuokkiniemen autotietä. 
  II joukkue on Palovaarassa varmistustehtävässä. 
  III joukkue Vuokkiniemen autotien rakennuksella. 

Toimitusjoukkue on edelleen Salmen torpassa. Osa joukkueen hevosista on 
haavoittuneita kuljettamassa. 
 

6.1.1940 08.00 -17.00 I joukkue on kunnostamassa Vuokkiniemen autotietä. 
  II joukkue on edelleen Palovaarassa varmistustehtävässä. 
  III joukkue on kunnostamassa Vuokkiniemen autotietä. 
  Toimitusjoukkue on edelleen majoitettuna Salmen torppaan. 
 
7.1.1940 08.00 -17.00 I joukkue korjaili edelleen Vuokkiniemen tietä. 
  II joukkue Palovaarassa varmistustehtävässä. 

III joukkue on kunnostamassa Vuokkiniemen autotietä. Osa joukkueesta on 
Raatteen suunnalla alistettuna muihin yksiköihin. 

22.00 Toimitusjoukkue siirtyi Mäkelään. 
 

8.1.1940 08.00 -17.00 I joukkue on kunnostamassa Vuokkiniemen autotietä. 
  II joukkue on edelleen Palovaarassa varmistustehtävässä. 
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III joukkueesta on edelleen viisi ryhmää Raatteessa murrosteita purkamassa ja 
yksi ryhmä on Vuokkiniemen autotietä kunnostamassa. Ryhmä Kaikkonen on 
edelleen alistettuna osasto Susitaipaleelle. 
Toimitusjoukkue on alistettuna Mäkelään. 
 

9.1.1940  I joukkue huoltaa Vuokkiniemen autotietä. 
  II joukkue on Raatteessa esteitä purkamassa. 
  III joukkueella on edelleen sama tehtävä. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Mäkelään. 
 
10.1.1940 08.00 -17.00 I joukkueen kolme ryhmää on Raatteessa sillan rakennustyössä, kolme ryhmää 
  huoltamassa Vuokkiniemen autotietä ja ryhmä Ukkola on alistettuna edelleen 
  muualle. 
  II joukkue on Raatteessa esteitä purkamassa. 
  III joukkue on myös Raatteessa esteitä purkamassa. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Mäkelään. 
 
11.1.1940  I joukkue on edelleen siltaa rakentamassa Raatteessa ja osa joukkueesta on  
  huoltamassa Vuokkiniemen tietä. 
  II joukkue on Raatteentien varrella puhdistustyössä. 
  III joukkue on Raatteentiellä esteitä purkamassa. 
  Toimitusjoukkue siirtyi Saukon maastoon Raatteentien varteen. 
 
12.1.1940  I joukkue sillanrakennustyössä Raatteessa. 
  II joukkue on Raatteentien varrella puhdistustöissä. Joukkueenjohtaja vänrikki 

Osmo Eskola haavoittui vaikeasti päähän vihollisen lentopommin sirpaleesta. 
Joukkue siirtyi Purasjoen lähelle.  

 08.00 -17.00 III joukkue oli siltatyössä Raatteentiellä, siirtyi siellä lähelle Purasjokea. 
17.00 Toimitusjoukkue siirtyi lähelle Purasjokea. 
 

13.1.1940  I joukkue Raatteessa on alistettuna osasto Flinkille. 
07.00 II joukkue komennettiin Hyrynsalmelle rakennustöihin. 
 III joukkue rakensi siltaa Purasjoen yli. Osasto Sihvoselle on alistettu pioneeri- 

osasto jonka johtajana toimii kersantti V Korja. Osasto on valmistanut peite-
piirroksessa esitettyyn paikkaan kolme kappaletta murroksia, joiden länsi-
puolella noin viisi metriä reunimmaisesta murroksesta on valmistettu pans-
sarimiinakenttä joka käsittää kuusi kappaletta panssarimiinoja. Miinakentän 
syvyys on noin 15 metriä. 
 

14.1.1940  I joukkue Raatteessa alistettuna osasto Flinkille. 
 
 14.00 II joukkue palasi komennukselta Hyrynsalmelta. 
  III joukkue rakensi Purasjoen siltaa. 
  Toimitusjoukkue on Purasjoella.  
 
15.1.1940  I joukkue Raatevaarassa alistettuna osasto Finkille. 

II joukkue oli rakentamassa konekivääripesäkkeitä Purasjoen pääpuolustuslin-
jalle. 
III joukkue oli Purasjoen siltaa rakentamassa. 
Toimitusjoukkue on majoittuneena Purasjoen maastoon. 
 

16.1.1940 08.00 -17.00 I joukkue Raatevaarassa alistettuna osasto Flinkille. 
  II joukkue oli rakentamassa Purasjoen pääpuolustuslinjaa. 

III joukkue oli rakentamassa Kokkojärven siltaa Kuhmo – Suomussalmi 
maantielle. 
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Toimitusjoukkue on edelleen majoittuneena Purasjoelle. 
 

18.1.1940  I joukkue on edelleen Raatevaarassa alistettuna osasto Filnkille. 
  II joukkue rakensi Purasjoen pääpuolustuslinjaa. 
  III joukkue siltoja rakentamassa Kuhmo – Suomussalmi maantiellä. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Purasjoella. 
 
I joukkueen ryhmä Ukkola palasi TO 2:sta oltuaan siihen alistettuna 18.12.1939 – 18.1.1940. 
Ryhmänjohtaja, alikersantti Ukkola kertoi komennusajan vaiheista seuraavaa. 
 
18.12.1939 -21.12.1939 Saukossa rakennettiin murros, joka myös miinoitettiin. Murroksella tuhottiin 
  yksi vihollisen auto miehistöineen. 
 
22.12.1940 -25.12.1939 Rakennettiin murrosta Raatteessa ja Kuhmo – Suomussalmi maantiellä. 
 
26.12.1939 -27.12.1939 Räjäytettiin Kuhmon tiellä Hakojoen silta ja rakennettiin murroksia sillan mo- 
  lemmille puolille. 
 
28.12.1939 -29.12.1939 Tehtiin murrosta Raatteentielle, lähelle Likoharjua. Samalla saatiin tuhottua  
  osia vihollisen kolonnasta. 
 
30.12.1939  Tehtiin tiedusteluretki Purasjoelle ja katkaistiin vihollisen puhelinyhteys. 
 
31.12.1939  Räjäytettiin Isojoen silta Kuhmo – Suomussalmi tieltä. 
 
2.1.1940  Tehtiin retki Purasjoen sillalle räjäyttämistarkoituksessa, mutta työstä täytyi 

luopua vihollisen ylivoiman takia. Syntyneessä kahakassa tuhottiin muun 
muassa kaksi vihollisen autoa. 
 

6.1.1940 -9.1.1940 Raatevaarassa panostettiin luutnantti Lavin komppanian tekemä murros. 
 
12.1.1940  Siirryttiin Aittojärvelle, josta pitäen tehtiin partioretkiä Venäjän puolelle.  
 
18.1.1940  Ryhmä palasi komppaniaansa. 
 
21.1.1940  I joukkue palasi komennukselta Raatevaarasta. Komennuksen aikana jouk- 
  kuetta oli käytetty kenttälinnoitustöihin ja partiotehtäviin. 
 
 08.00 -17.00 I, II ja III joukkue sekä toimitusjoukkue purkivat ja kuormasivat telttoja. 
 
22.1.1940 04.00 Komppania aloitti matkan Kuhmon rintamalle. 
 
 23.00 Komppania saapui Kuhmoon ja majoittui Akonkosken taloon. 
 
23.1.1940  Komppania järjesteli majoituspaikkoja. 
 

07.00 III joukkueen ryhmä Kaikkonen palasi komennukselta osasto ”Sudesta” 
Ryhmänjohtaja alikersantti Kaikkonen kertoi komennuksella olosta 
seuraavaa: 

 
 Ryhmä viipyi komennuksella ajan 16.12.1939 – 20.1.1940. Ajalla 16.12.1939 – 
 1.1.1940 ryhmä rakensi sulutuksia ja asetti miinoja Luolasuon asutusalueella, 

Hiltuvaarassa, Hyövynvaarassa ja Käpylässä Suomussalmen – Alassalmen 
tiellä.  
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Miinoilla saatiin tuhottua kaksi vihollisen hyökkäysvaunua ja pysäytettyä 
hevoskolonna. 

      
Ajan 2.1.1940 -20.1.1940 ryhmä käytti Juntusrannassa samanlaisissa tehtä-
vissä. Miinoilla tuhottiin yksi hyökkäysvaunu. 

 
08.00 -17.00 I, II ja III joukkue. 
 
22.00 I ja II joukkueen kuormastot sekä yksi ryhmä II joukkueesta siirtyivät 

Mäntyjärven maastoon. Toimitusjoukkue on edelleen Akonkosken talossa. 
 
25.1.1940  I joukkue siirtyi Mäntyjärven maastoon. 

 II joukkue suoritti vartiopalvelusta ja kävi saunassa. 
 III joukkue oli valmistamassa sivuutuspaikkoja Kuhmosta Mäntyjärvelle johta-

valle maantielle 
 Toimitusjoukkue on majoittuneena Akonkosken taloon. 
 

26.1.1940  I joukkue rakensi ajoneuvotietä linjalle Rajavaara – Kesseli – Kälkänen – Lut- 
  janjärvi – Väliaho. 
  II joukkue rakensi ajoneuvotietä linjalle Lutjanjärvi – Kähkölä. 
  III joukkue rakensi sivuutuspaikkoja Kuhmosta rajalle johtavalle tielle. 
 
27.1.1940  I joukkue teki ajoneuvotietä linjalle Rajavaara – Kesseli – Kälkänen – Lutjan- 
  järvi – Väliaho. 
  II joukkue teki ajoneuvotietä linjalle Lutjanjärvi – Kähkölä. 
  III joukkue rakensi ajoneuvotietä Lammasjärvelle. 
  Toimitusjoukkue on edelleen majoitettuna Akonkosken taloon. 
 
28.1.1940  I joukkue teki edelleen ajoneuvotietä linjalle Rajavaara – Kesseli – Kälkänen – 
  Lutjanjärvi – Väliaho. 
  II joukkue oli tekemässä ajotietä linjalle Lutjanjärvi – Kähkölä. 
  III joukkue rakensi ajoneuvotietä Lammasjärvelle.  
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Akonkosken taloon. 
 
29.1.1940  I joukkue on tekemässä edelleen ajotietä linjalle Rajavaara – Kesseli – Käl- 
  känen – Lutjanjärvi – Väliaho. 
  II joukkueesta alistettiin kolme ryhmää kapteeni Airimon pataljoonaan. Jouk- 
  kue asensi panssarimiinoja ja toimi lähivarmistustehtävissä. 
  III joukkue on edelleen tekemässä Lammasjärven jäätietä. 
 
 18.00 Toimitusjoukkue siirtyi lähelle Venäjänvaaran maastoa. 
 
30.1.1940 08.00 -17.00 I joukkue autotien teossa välille Rajavaara – Kälkänen – Väliaho. 

II joukkue oli asentamassa panssarimiinoja ja lähivartiotehtävissä Lehtovaaras-
sa. 
III joukkue  oli edelleen autotienteossa Lammasjärvellä. 
Insinööriluutnantti Tapio Listo haavoittui lievästi vasempaan käteen. 
 

 23.00 Toimitusjoukkue siirtyi Kesselin maastoon. 
 
31.1.1940  I joukkueen neljä ryhmää Löytövaarassa alistettuna miinoitustehtävässä. 

Kolme ryhmää oli Lehtovaaran suunnassa miinoitustehtävissä ja kuljettamassa 
panssarintorjuntatykkiä asemiin. 
II joukkue partiotehtävässä, minkä yhteydessä yritettiin hyökätä Losoon. 
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III joukkueesta osa oli tekemässä Lammasjärven autotietä ja osa tekemässä 
korsuja divisioonan esikunnalle. 
Toimitusjoukkue on Kesselin maastossa. 
 

1.2.1940 08.00 -17.00 I joukkue on tekemässä murroksia ja miinoituksia Löytö-, ja Lehtovaarassa. 
  II joukkue oli mukana hyökkäyksessä Losoon. Alikersantti Urho Kaitera kaatui 
  ja pioneeri Eseri Kilpelä haavoittui lievästi oikeaan etusormeen. 

III joukkueesta kolme ryhmää oli autotietä tekemässä Lammasjärvelle ja neljä 
ryhmää tekemässä korsuja divisioonan esikunnalle.  
Toimitusjoukkue on Kesselin maastossa. 
 

2.2.1940 08.00 -17.00 I joukkue on murrostustöissä Löytö-, ja Lehtovaarassa. 
  II joukkue oli tekemässä miinoituksia Reuhkavaaran ja Löytövaaran välille. 

III joukkueesta oli kolme ryhmää Lammasjärven autotien teossa ja neljä 
ryhmää tekemässä korsuja divisioonan esikunnalle. 
Toimitusjoukkue on Kesselin maastossa. 
 

3.2.1040  I joukkueen neljä ryhmää rakensi kompastusesteitä. Illalla suorittivat vartio- 
  palvelusta. Kolme ryhmää oli korjaamassa tietä. 

II joukkue oli partiotehtävissä ja miinoitusta tekemässä Reuhkavaaran – 
Löytövaaran välille. 
III joukkueesta kolme ryhmää oli tekemässä piikkilankaesteitä. Neljä ryhmää 
oli naamioimassa puilla divisioonan esikuntaa. 
Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 

4.2.1940 07.00 -23.00 I joukkueen Löytövaaran neljän ryhmän osasto oli rakentamassa kompastuses- 
teitä ja suoritti vartiopalvelusta. Lehtovaaran osasto, kolme ryhmää, varmis-
tustehtävässä. 
II joukkue lähivarmisti ja oli kuljettamassa panssarintorjuntatykkiä asemaan. 

  III joukkue rakensi vesilaatikoita ja rakensi vesipumpun. 
  Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 
5.2.1940 08.00 -17.00 I joukkueella vartiopalvelusta, sirpalesuojan rakentamista ja yhdyshaudan kai- 
  vamista. 
  II joukkue lähivarmistamassa Lehtovaaran maastossa. 

III joukkue teki autotallia kolonna ”Pyörälle”, teki pommisuojaa kasarmilla ja 
kaksi ryhmää jäädytti Lammasjärven autotietä. 
Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 

6.2.1940 08.00 -17.00 I joukkueen Löytövaaran osasto rakensi kompastusestettä ja suoritti vartio- 
  palvelusta. 

II joukkue oli lähivarmistustehtävässä. 
III joukkue, autotallin tekoa ”Pyörälle” ja pommisuojan tekoa divisioonan 
esikunnalle sekä tien jäädyttämistä Lammasjärven autotielle. 
Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 

7.2.1940 08.00 -17.00 I joukkue oli murroksia tekemässä Reuhkavaaran ja Löytövaaran väliselle tiel- 
  le. 
  II joukkue lähivarmisti Löytövaarassa. 

III joukkue teki pommisuojaa sotapoliiseille, rakensi autotallia ”Pyörälle” ja 
jäädytti autotietä Lammasjärvelle. 
Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 

8.2.1940 05.00 -18.00 I joukkue rakensi murroksia ja asetti hyökkäysvaunumiinoja. 
  II joukkue oli varmistustehtävissä. 
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III joukkue teki pommisuojaa ”Pyörälle” ja jäädytti autotietä Lammasjärvelle.
 Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 

 
9.2.1940  I joukkue kompastusestettä rakentamassa ja tekemässä tietä linjalle Löy tö- 
  vaara – Riihivaara. 
 
 05.00 -22.00 II joukkue oli varmistustehtävässä Lehtovaarassa. 
 

08.00 -17.00  III joukkue pommisuojan teossa sotapoliiseille ja autotallin teossa ”Pyörälle” 
sekä Lammasjärven autotien teossa. 

 Toimitusjoukkue edelleen Kesselin maastossa. 
 

10.2.1940  I joukkue: Löytövaaran osasto miinoitustöissä ja siirtämässä panssarintorjunta- 
  tykkiä. Lehtovaaran osasto miinoittamassa ja korsuja kaivamassa … eps. patal- 
  joonan esikunnalle. 
  II joukkue oli jalkaväen mukana puolustusasemissa Reuhkavaarassa. 

III joukkue teki pommisuojaa sotapoliiseille, rakensi autotalia ”Pyörälle” ja teki 
autotietä Lammasjärvelle. 
Toimitusjoukkue on Kesselin maastossa. 
 

11.2.1940  I joukkue oli puhdistamassa maastoa jalkaväen mukana. Pioneeri Toivo Hyvä- 
  rinen kaatui ja alikersantti Joonas Kiviharju haavoittui oikeaan olkapäähän. 
  II joukkue oli vartiopalveluksessa. 
  III joukkue rakensi pommisuojaa sotapoliiseille, teki autotallia kolonna ”Pyö- 
  rälle” ja teki autotietä Lammasjärvelle. 
  Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 
12.2.1940  I joukkue on Löytövaarassa partiotehtävissä ja vartiopalveluksessa alistettuna 

JR 27:lle. 
II joukkue on samoissa tehtävissä kuin ensimmäinen joukkue Lehtovaarassa. 
III joukkue oli Kuhmon kirkolla pommisuojia rakentamassa. 
Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 

13.2.1940  I ja II joukkue vartiopalveluksessa Lehtovaarassa. Pioneerin Eemeli Matero  
  kaatui. 
  III joukkue Kuhmon kirkolla tekemässä pommisuojia. 
 

Toimitusjoukkueen kimppuun Kesselin maastossa hyökkäsi yllättäen voimakas 
vihollispartio joka valtasi kuormaston vähälukuisilta puolustajilta. Kahakassa 
kaatui komppanian vääpeli kersantti Sulo Kulmala, lääkintäalikersantti Iikka 
Kuusela, pioneerit Eino Honkanen, Väinö Perttula, Aatami Karjalainen ja Johan 
Runni. Lisäksi haavoittuivat korpraali Matti Päätalo ja pioneeri Jorma Polojärvi. 
Majoitusalueen, pahasti tuhoutuneena kuormastoineen, valtasi jalkaväki 
lopullisesti takaisin 15.2 illalla. Paikalle tuhottiin toistasataa vihollista. 
 

14.2.1940  I ja II joukkue oli partiotehtävissä Lehtovaarassa. 
  III joukkue oli pommisuojia tekemässä Kuhmon kirkolla. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
15.2.1940  I ja II joukkue oli partiotehtävissä ja vartiopalveluksessa Lehtovaarassa ja  

Löytövaarassa. II joukkueenjohtaja vänrikki Osmo Eskola kuoli Kajaanin sairaa-
lassa. 
III joukkue on edelleen Kuhmon kirkolla pommisuojia rakentamassa. 
Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
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16.2.1940  I ja II joukkue siirtyivät Löytövaaraan. Alikersantti Eino Siira ja pioneeri Antti  
  Heikkinen haavoittuivat. 

III joukkue siirtyi myös Löytövaaraan Kuhmon kirkolta. 
  Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 
17.2.1940  I, II ja III joukkue Löytövaarassa jalkaväen tehtävissä.  

Toimitusjoukkue Kesselissä. 
 
18.2.1940  I, II ja III joukkue jalkaväen mukana taisteluissa Löytövaarassa. Alikersantti 

A Grönholm, pioneerit Matti Moisala, Otto Hongisto, Heikki Aitta ja Erkki 
Laurila kaatuivat, sekä vänrikki Aapo Laitinen, pioneerit Pauli Ojala, Olavi 
Ylitalo, Eino Keränen ja Jaakko Taso haavoittuivat. 
Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 

19.2.1940  I, II ja III joukkue jalkaväkitehtävissä Löytövaarassa.  
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
20.2.1940  I, II ja III joukkue on edelleen Löytövaarassa varmistustehtävässä.  

Pioneerit Juho Karppinen, Yrjö Talvinen, Heikki Väänänen ja Yrjö Roivainen 
kaatuivat. Lisäksi haavoittuivat Korpraali Viljo Koskela ja Antti Määttä, sekä 
pioneerit Eino Kokko, Eino Pirttikoski, Heikki Lippo, Väinö Pirilä, Vihtori 
Mikkonen ja Yrjö Mikael Kukkonen. 
Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 

21.2.1940  I, II ja III joukkue on edelleen Löytövaarassa jalkaväkitehtävissä. 
  Vänrikki Erkki Lankinen ja pioneeriteknikko Eino Kanutta haavoittuivat. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
22.2.1940  I, II ja III joukkue edelleen Löytövaarassa varmistustehtävissä. 
  Alikersantti A Melakari haavoittui. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
23.2.1940  I, II ja III joukkue Löytövaarassa kenttävarustustöissä. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 

Komppaniaan ilmoitettiin, että pioneeri Pauli Ojala on kuollut haavoihinsa 
sairaalassa 21.2.40. Pioneeri Evert Hahti haavoittui. 
 

24.2.1940  I, II ja III joukkue edelleen Löytövaarassa kenttävarustustöissä. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Kesselin maastossa. 
  Pioneeri Jaakko Väänänen haavoittui. 
 
25.2.1940  I, II ja III joukkue varmistus-, ja kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena edelleen Kesselin maastossa. 
 
26.2.1940  I, II ja III joukkue Löytövaarassa kenttävarustustöissä. 
  Toimitusjoukkue on edelleen majoittuneena Kesselin maastossa. 
 
27.2.1940  I, II ja III joukkue Kenttävarustustöissä Löytövaarassa. Pioneeri Viljo … epäselvä 
  nimi haavoittui selkään. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
28.2.1940  I, II ja III joukkue kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
29.2.1940  I, II ja III joukkue edelleen Löytövaarassa kenttävarustustöissä. 
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Toimitusjoukkue majoittuneena Kesselin maastoon. 

 
1.3.1940  I, II ja III joukkue kenttävarustelutöissä Löytövaarassa.  

Pioneeri Erkki Roininen kaatui, sekä pioneerit Väinö Leponen ja Eino Paso 
katosivat, luultavasti kaatuivat. 
Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 

2.3.1940  I, II ja III joukkue edelleen Löytövaarassa kenttävarustelutöissä. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
3.3.1940  I, II ja III joukkue kenttävarustelutöissä Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
4.3.1940  Pioneerijoukkueet ovat kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue on majoittuneena Kesselin maastossa. 
 
5.3.1940  I, II ja III joukkue on Löytövaarassa tekemässä konekivääripesäkkeitä puo- 
  lustuslinjalle. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
6.3.1940  Pioneerijoukkueet ovat asuntokorsuja rakentamassa Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 
7.3.1940  Pioneerijoukkueet kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Pioneeri Y Hentilä haavoittui. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
8.3.1940  Pioneerijoukkueet Löytövaarassa puolustuslinjan rakennustöissä.  
  Toimitusjoukkue on edelleen Kesselin maastossa. 
 
9.3.1940  Pioneerijoukkueet kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Pioneeri E Juntunen haavoittui. 
  Toimitusjoukkue on edelleen majoittuneena Kesselin maastoon. 
 
10.3.1940  Pioneerit edelleen kenttävarustustöissä Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
11.3.1940  Pioneerit Löytövaaran maastossa asuntokorsuja tekemässä. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
12.3.1940  Pioneerit puolustuslinjaa rakentamassa Löytövaaran maastossa. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
13.3.1940  Pioneerit Löytövaarassa kenttävarustelutöissä. 
 
 11.00 Lopetettiin sotatoimet Venäjän suoman rauhan astuttua voimaan. 
 
14.3.1940  Pioneerit Löytövaaran puolustuslinjaa rakentamassa. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
15.3.1940  Pioneerijoukkueet Löytövaarassa purkamassa miinoituksia ja esteitä. 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
 
16.3.1940  Pioneerijoukkueet edelleen Löytövaarassa esteitä purkamassa 
  Toimitusjoukkue Kesselin maastossa. 
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17.3.1940  Komppania siirtyi Kuhmon kirkolle Tyvelän maastoon. 
       
18.3.1940  Pioneerijoukkueet auraamassa Jyrkänkosken ja valtakunnan rajan välistä 
  tietä. 
 
19.3.1940  Pioneerijoukkueet Jyrkänkosken – rajan välistä tietä auraamassa ja maastoa  
  puhdistamassa. 
  Toimitusjoukkue Tyvelässä. 
 
20.3.1940  Pioneerijoukkueet pudistamassa maastoa ja sotasaalista keräämässä Löy- 
  tövaaran maastossa. 
  Toimitusjoukkue Tyvelässä. 
 
21.3.1940  Pioneerijoukkueet ovat edelleen puhdistamassa maastoa Jyrkänkosken ja 
  rajan välisen tien ympäriltä ja räjäyttämässä ”suutareita”. 
 
22.3.1940  Osia pioneerijoukkueista ja toimitusjoukkueesta puhdistamassa maastoa  
  Löytövaarassa. 
  Toimitusjoukkue Tyvelän maastossa. 
 
23.3.1940  Vapaa päivä. 
 
24.3.1940  I joukkue rakentamassa rajalle piikkilankaesteitä. 
  III joukkueesta yksi ryhmä rakensi tiepuomia Kuhmo – Sotkamo tielle. 
  Toimitusjoukkue Tyvelässä. 
 
25.3.1940  I joukkue rajalla katkaisemassa rajalle johtavaa maantietä. 
 
 08.00 -11.00 II ja III joukkue hiihtomarssilla. 
 
 09.00 -11.00 Toimitusjoukkue aamukävelyllä.  
 
26.3.1940  I joukkue on edelleen rajalla tietä katkaisemassa. Palasi Tyvelän maastoon   
  klo 17.00. 
 
 08.00 -11.00 Nostomiehillä oli räjäytysharjoituksia. 
 
 08.00 -10.00 II ja III joukkueella jv-harjoitusta, sekä klo 10.00 – 11.00 hiihtoharjoitusta. 
 
 13.00 Jumalanpalvelus II, III ja toimitusjoukkueella. 
 
27.3.1940 08.00 -11.00 Kaikilla joukkueilla oli kiväärien pudistamista ja asetarkastus. 
 
 13.00 -17.00 Kaikilla joukkueilla kiväärien uusintapuhdistusta ja työaseitten kunnostamista. 
 
 13.15 -14.15 Oppitunti aliupseereille Suomen sodasta. 
 

13.00 -16.00 Nostomiehet kävivät räjäyttämässä ”lentopommisuutarin” Särkijärven talon 
luona. 

 
28.3.1940 08.00 -11.00 I ja II joukkue: Muodollista koulutusta ja lyhyt marssi. 
 
 13.00 -17.00 Tutustumista hyökkäysvaunumiinoihin, suksien tervaamista ja siivousta. 
 
 08.00 -10.00 III joukkue: Muodollista koulutusta ja lyhyt marssi. 
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11.00 -14.00 Kaksi ryhmää suksia tervaamassa. 
       
29.3.1940 08.00 -11.00 I, II ja III, sekä toimitusjoukkue: Kiväärien puhdistamista. 
 

11.00 -15.00 II joukkueesta kaksi ryhmää auraamassa Kuhmon ja Nurmeksen välistä maan-
tietä. 

 
30.3.1940 08.00 -11.00 I, II ja III joukkue hiihtomarssilla. 
 
 08.00 -10.00 Toimitusjoukkue aamukävelyllä. 
 
 13.00 -17.00 Kaikilla joukkueilla komppanian jaon aiheuttamia järjestelytöitä. 
 
1.4.1940 09.00 -11.00 Komppanian uudelleen järjestelyjä. 
 
 14.00 -15.00 Aliupseereille oppitunti taktillisten oppaiden ohjeista. 
 
2.4.1940 07.30 I joukkue lähti rakentamaan siltaa Lieksan tielle. 
 
 08.00 -11.00 II ja III joukkue hiihtämässä. 
 
 13.00 -17.00 II joukkue rakentamassa ilmatähystyslavoja Tyvelän maastoon. 
 
3.4.1940  I joukkue siltatyössä Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -11.00 II ja III joukkue ilmatähystyslavoja rakentamassa. 
 
 13.00 -17.00 II ja III joukkue hiihtämässä. 
 
4.4.1940  I joukkue edelleen sillan teossa Lieksan tiellä. 
 
  08.00 -17.00 II joukkue Jämäksen kasarmilla varastorakennusta tekemässä. 
 
 08.00 -11.00 III joukkue hiihtämässä. 
 
 13.00 -17.00 III joukkue auraustöissä. 
 
5.4.1940  I joukkue siltatyössä Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -17.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 08.00 -11.00 III joukkue ampumaharjoituksissa. 
 
 13.00 -17.00 III joukkue siivousta. 
 
6.4.1940  I joukkue sillan teossa Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -17.00 II joukkue varastoa tekemässä Jämäksen kasarmilla. 
 
 08.00 -11.00 III joukkue hiihtämässä. 
 
 13.00 -17.00 III joukkue, siivoustyötä. 
 
7.4.1940  I joukkue siltaa rakentamassa Lieksan tiellä. 
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09.00 -10.00 Oppitunti aliupseereille: Venäjän armeijan arvomerkit ja Kannaksen linnoi- 
  tustyöt vihollisen kuvaamina. 
       

09.00 -10.00 II ja III joukkue marssiharjoituksella. 
 
 10.30 -11.00 Jumalanpalvelus. 
 
8.4.1940  I joukkue sillan teossa Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -17.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 08.00 -16.00 III joukkueesta 1+10 miestä Rastinjärvellä ammuksia nostamassa avannosta.
  Muu osa III joukkueesta oli sähkösytytystä opettelemassa. 
 
 13.00 -17.00 III joukkue ja toimitusjoukkueen ensimmäinen koulutusryhmä jalkaväkiharjoi-
  tuksissa. 
 
9.4.1940  I joukkue edelleen siltatyössä Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -17.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 08.00 -16.00 III joukkueesta1+10 miestä Rastinjärvellä ammuksia nostamassa. 
 
10.4.1940  I joukkue edelleen siltatöissä Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -17.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. Iltapäivällä ohjelmassa
  oli saunominen. 
 
 08.00 -11.00 III joukkue: Ammuntoja 
 
 13.00 -17.00 III joukkue: Kiväärien puhdistus. 
 
11.4.1940  I joukkue edelleen siltatöissä Lieksan tiellä.  
  II joukkue oli varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 

III joukkue ja toimitusjoukkue: Kiväärien puhdistamista. ( Sairaalassa, lomalla 
ja komennuksella olevien kiväärit). 
 

12.4.1940  I joukkue edelleen siltatöissä Lieksan tiellä. 
  II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
  

08.00 -11.00 III joukkue: Kiväärien järjestäminen tarkastusta varten.  
 
13.00 - III joukkue lautoja taaplaamassa Jämäksen kasarmilla. 
 

13.4.1940  I joukkue edelleen siltatöissä Lieksan tiellä. 
  II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 

III joukkue: 1+6 miestä lähti Sotkamoon vartiopalvelukseen. Loppu osa jouk- 
kueesta oli rakentamassa varastoa Jämäksen kasarmilla. 
 

14.4.1940 08.00 -11.00 Kaikilla joukkueilla, paitsi komennuksella olevalla I joukkueella, jalkaväkiharjoi-
  tusta. 
 
 13.00 Kuhmon Suojeluskunnan talolla elokuvanäytäntö komppanialle. 
 
15.4.1940 06.00 -13.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. Osa toimitusjouk- 
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kueesta oli mukana. 
 
 13.00 -20.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
       

I joukkue oli edelleen siltaa rakentamassa Lieksan tiellä. 
 
16.4.1940  I joukkue siltaa rakentamassa Lieksan tiellä. 
 
 06.00 -13.00 III joukkue rakentamassa varastorakennusta Jämäksen kasarmille. 
 
 13.00 -20.00 II joukkue rakentamassa varastoa Jämäksen kasarmille. 
 
17.4.1940  I joukkue on edelleen Lieksan tiellä sillanrakennustöissä. 
 
 05.30 -15.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla, mukana oli myös  
  osa toimitusjoukkueesta. 
   
 12.30 -20.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
18.4.1940  I joukkue edelleen sillanrakennustyössä Lieksan tiellä. 
 
 05.30 -13.00 III joukkue rakentamassa varastoa Jämäksen kasarmilla. 
 
 12.30 -20.00 II joukkue rakentamassa varastoa Jämäksen kasarmilla. 
 
19.4.1940  I joukkue edelleen Lieksan tiellä siltaa rakentamassa. 
 
 05.30 -13.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 13.00 -20.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
20.4.1940  I joukkue edelleen Lieksan tiellä siltaa rakentamassa. 
 
 05.30 -11.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 10.30 -16.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
21.4.1940  I joukkue siltaa rakentamassa Lieksan tiellä. 
 
 08.00 -10.00 II, III ja toimitusjoukkue jalkaväkiharjoituksessa. Iltapäivä vapaata. 
 
22.4.1940  I joukkue palasi Lieksan tien sillanrakennukselta. 
 
 06.00 -13.00 II joukkue rakentamassa vajaa Jämäksen kasarmilla. 
 
 13.00 -20.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
23.4.1940  I joukkue: Varusteiden korjaamista ja saunomista. 
 
 06.00 -13.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
 13.00 -20.00 III joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
 
24.4.1940  I joukkue: Varusteiden kuntoon laittamista ja vartioimista.  
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06.00 -13.00 II joukkue: Varaston rakentamista Jämäksen kasarmilla. 
 
 12.00 Komppaniasta lomautettiin 22 % miehistä toistaiseksi. 
 
 13.00 -20.00 III joukkue varastoa rakentamassa. 
 
25.4.1940  I joukkue pahvitelttoja purkamassa Jämäksen maastossa 
  

06.00 -13.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmille. 
 
13.00 -20.00 III joukkue samoin rakennustöissä. 
 

26.4.1940 08.00 -11.00 I joukkue pahvitelttoja purkamassa Jämäksen maastossa. 
 
 13.00 -17.00 Suksien paahtamista ja niputtamista komppaniassa. 
 
 08.00 -11.00 II joukkue varastoa rakentamassa Jämäksen kasarmilla. 
   
 13.00 -20.00 III joukkue: Samoin rakentamista. 
 
27.4.1940  Komppanialla varusteiden kuntoon laittamista ja tupien puhdistamista. 
 
 06.00 -17.00 Komppanian päällystö sekä aliupseerit kävivät tutustumiskäynnillä taistelu- 
  maastoissa. 
 
28.4.1940 09.00 -11.00 Komppanialla jalkaväki-, ja marssiharjoitus. 
 
 10.00 -11.00 Aliupseerit: Oppitunti. 
 
29.4.1940  I joukkue laittoi piikkilankalieriön. 

II joukkue suoritti loppuun Jämäksen kasarmille rakennetun varastoraken-
nuksen työt. 
III joukkue rakensi asuntoalueelle johtavan maantien ojaan siltarummun. 
 

30.4.1940 08.00 -17.00 I, II ja III joukkue teki majoitusalueiden puhdistus-, ja siivoustöitä. 
 
1.5.1940 09.00 -11.00 Jalkaväki ja marssiharjoitus. Iltapäivä vapaata. 
 
2.5.1940 12.00 Lomautettiin 24 % miehistä toistaiseksi toisen kerran. Iltapäivä vapaa. 
 
3.5.1940  Komppanian päällikkö lomautettiin toistaiseksi. 
 
 12.00 I joukkue Jämäksen pioneerivarastolla. 
 
  II joukkue oli Kuhmon lossilla väylää avaamassa. 
  III joukkue suursiivoustöissä. 
 
4.5.1940  I joukkue pioneerivarastolla. 

II joukkue oli Kuhmon lossilla jäätä särkemässä ja proomua veteen laitta-
massa. 
III joukkue puhdistustöissä sekä pioneerivarastolla. 
 

5.5.1940  I joukkue töissä pataljoonan pioneerivarastolla. 
 
 08.00 -17.00 Lopuilla jalkaväkiharjoitus sekä pukutarkastus. 
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6.5.1940 08.00-17.00 I joukkue töissä pataljoonan pioneerivarastolla. 
 
  II joukkue Kuhmossa väylää avaamassa ja tekemässä suursiivousta. 
       
7.5.1940  I joukkue töissä pataljoonan pioneerivarastolla ja varastolle pioneerityö- 
  kaluja luovuttamassa. 

31 miestä komennettiin hevosia viemään Sotkamoon. Samalla miehet lomau-
tettiin toistaiseksi. 
 

8.5.1940  Pataljoonan pioneerivarastolla järjestelytöissä. Loput kiväärit luovutettiin va- 
  rastolle. Iltapäivä olimme piikkilankaliriöitä tekemässä. 
 
9.5.1940  Tienkorjaustöitä. 
 
10.5.1940  Komppaniasta lomautettiin 58 reserviläistä toistaiseksi. 
  Pataljoonan varastolla järjestelytöissä. 
 
11.5.1940  Asuntojen ympäristöjen siivousta ja evakuoitujen siirtoja. 
 
12.5.1940   Evakuoitujen siirtoja. 
 
 
 
  
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


