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        P 3581 
 
 

4./JR 27 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

19.1.1940 – 28.3.1940 
 
 
4./JR 27 perustettiin Kemissä YH:n aikana Perä-Pohjolan miehistä, osaksi sen toista pataljoonaa. Joulukuun 
1939 ensimmäisinä päivinä komppania siirtyi pataljoonan mukana Suomussalmelle, josta voittoisten 
Suomussalmen taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 20.1.1940 Kuhmon rintamalle. Komppanian 
päälliköksi määrättiin luutnantti Suokkonen. Siirtymismääräyksen komppania sai Suomussalmen 
Mäntylässä. 
 
19.1.1940 00.05 Annettiin 4./JR 27:lle muuttomääräys. Komppaniassa aloitettiin heti aamulla  

valmistautuminen lähtöä varten. Kaiken kiireen keskellä pantiin sauna lämpiä-
mään. Saunomisesta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä lähtö esti sen. 
 

14.30 Lähdön piti tapahtua, mutta lähtö viivästyi vähän. Vihollisen lentokoneita lensi 
monta kertaa majoitusalueella. Mäntylästä hiihdettiin viisi kilometriä, Kokko-
järven tienhaaraan, mistä noustiin kuorma-autoihin.  

 
22.00 Autot lähtivät liikkeelle. Kenttäkeittiö, teltat ja muonat tuotiin hevosilla 

tienhaaraan ja siinä tavarat nostettiin autoihin. Matka sujui jokseenkin hyvin, 
toisinaan jokin auto ajoi ojaan. Yksi auto vaurioitui, josta johtuen viimeiset 
autot viivästyivät. 

 Ensimmäiset autot tulivat Korpilinnaan, joka on Kuhmon alueen Suojeluskun-
ta talo. 

 
20.1.1040 03.00 Saavuttiin tähän linnaan, jossa saatiin kuumaa mehua, saatiin ostaa myös tu- 

pakkia ja lääkkeitä. Matkaa jatkettiin. Tultiin Kämärän kunnalliskotiin, missä 
oltiin aamuyön muutama tunti. 
Pataljoonan kuormasto lähti myöhemmin ja kulki eri teitä kuin miehistön 
autot. Kuormasto kulki Moision kautta pioneerien rakentamaa tietä. Me 
majoituimme Kuhmon pitäjän Lammasperän kylään. 
 

 08.00 Alettiin valmistella pohjia teltoille. Auto, jossa oli kenttäkeittiö ja teltat saapui 
klo 09.30. Teltat pystytettiin heti. Ruoka oli jäähtynyt matkalla, joten keitto 
pantiin heti lämpiämään, sitten vasta saimme lämmintä ruokaa. Sen jälkeen 
laitettiin majoitusalueet asiamukaiseen kuntoon. Sauna pantiin lämpiämään ja 
osa komppaniasta sai saunoa. 
 

21.1.1940  Majoituspaikkoja kunnostettiin, aseet pudistettiin ja tarkastettiin. Vääpeli tuli 
  kuormaston mukana 
 
 21.00 Osa kuormastosta, kuusi hevosta, jäi vielä jälkeenpäin. 
 
22.1.1940  Majoitusalueen kunnostamista ja telttojen naamioimista jatkettiin, vihollisen  
  lentokoneita lensi idästä päin majoituspaikkamme yli kirkonkylään päin, minne 



      2/8 
 
 

pudottivat useita pommeja. Takaisin palattuaan ne ampuivat konekivääreil-
lään majoitusaluettamme, kuitenkaan saamatta mitään vahinkoja aikaiseksi. 
 

23.1.1940  Päivän valjettua tervattiin suksia. Korsujen tekeminen aloitettiin. Vihollisen   
lentokoneet tekivät uuden pommitusmatkan kirkonkylään, minne pudottivat 
useita pommeja. Sitten takaisin palattuaan, niiden hävittäjät ampuivat kovasti 
meidän majoitusalueellemme. Me yritimme ampua niitä konekiväärillä ja 
kivääreillä, kuitenkaan niitä alas saamatta. 
 

24.00 Annettiin määräys. Jokaisesta komppaniasta piti lähettää yksi joukkue majoi-
tustiedusteluun. (Korkeaan ja Kälkäseen). 

 
24.1.1940  Komppania valmistautui lähtöä varten. Pataljoonasta tuli määräys kuormaston  
  matkakuntoon laittamisesta. 
 
 18.00 Pataljoonasta annettiin lisämuonaa yhdeksi päiväksi. 
 

19.00 Pataljoonasta piti noutaa lisävarusteita. Niitä saatiin vain vähän. Lumipukuja ja 
alusvaatteita saatiin muutamia pareja. 

 
23.00 Telttojen purkaminen aloitettiin. 
 
23.30 Komppania järjestäytyi. 
 
24.00 Tuli lähtömääräys. Hiihdettiin ”Jamin” kohdalle. 
 

25.1.1940 00.00 Tasan oli ”Jop” lähtöpaikalla. Marssijärjestys oli seuraava: ”Jes”, ”Jop”, ”Jam”,  
”Jim” ja ”Eka”. ”Jes” viivästyi hiukan, joten pataljoonan komentaja muutti 
marssijärjestyksen siten, että ”Jop” määrättiin ensimmäiseksi. Marssi suori-
tettiin Lammasperän tietä myöten Pihlajavaaran maastoon. (Korkea). Matkan 
pituus oli 25 km. Matka sujui hyvin. 
 

07.40 Perille tultiin klo 07.40. Kuormasto seurasi komppanian jäljessä. Perille 
päästyä pystytettiin teltat, sitten juotiin kahvit ja levättiin matkan vaivoista. 

 
26.1.1940  Päivä kului rauhallisesti. Vihollisen lentokoneita lensi vähän edempänä Lam- 
  maperän tien suunnassa. 
 
27.1.1940  Tänä päivänä ei mitään mainittavaa. Saimme lumipukuja. Vihollisen lentoko- 

neita lensi useita kertoja lähiympäristössä, idän suunnassa meidän leiristä 
katsoen. Siellä ne pudottivat pommeja erääseen taloon, siellä ei kuitenkaan 
ollut ketään. Meidän majaamme ne eivät kuitenkaan huomanneet. 
 

28.1.1940  Tämä päivä oltiin teltoissa. Ensin aamulla naamioitiin teltat, koska päivästä  
näytti tulevan kirkas päivä, joka oli meille epäedullinen vihollisen ilmatoimin-
nan takia. 
 

 18.00 Illalla komppanian päälliköt käskettiin pataljoonan komentajan puhutteluun. 
 

29.1.1940  Päivän kuluessa ei tapahtunut mitään mainittavaa. 
 
 02.30 Oli herätys, jonka jälkeen valmistauduttiin lähtöä varten. 
 

03.00 Komppania lähti etenemään Kuusijärven (Saunajärven) tietä kohti. Ensimmäi-
senä tavoitteena oli Lehtovaaran talo. Siellä emme tavanneet vihollista. Sen  
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 Jälkeen jatkoimme etenemistä Kuusijärven tielle päin, noin 500 metrin päähän 

maantiestä, missä saatiin kosketus viholliseen. Tästä alkoi luja tappelu, mutta 
kuitenkin me onnistuimme saamaan tie poikki. Pioneerien kanssa laitoimme 
tielle esteet ja tie myös miinoitettiin. 

 Tässä meiltä kaatui Juho Kyllönen ja muutamia muita haavoittui, niiden 
joukossa muun muassa Vänrikki Vuorialho. 

 Tämän jälkeen ”Jop” (4.K) asettui asemiin maantien kummallekin puolelle. 
 

30.1.1940  Kranaattituli oli voimakasta vihollisen puolelta. Omat kranaatinheittimet olivat  
myös toiminnassa. Neljä panssarintorjuntatykkiä tuotiin yön aikana asemiin. 
Panssarintorjuntatykit, kaksi kranaatinheitintä ja useita konekivääreitä on 
alistettuna ”Jopille”. 
Tänään kaatui sotamies Juha Korpi ja muutama mies haavoittui. 
 

31.1.1940  Asemia kunnostettiin. Kranaatinheitin ampui vihollisen korsuja ja asemia. Sa- 
moin myös vihollinen ampui kranaatinheitin keskityksiä meidän asemiimme. 
Muutama kranaatti osui teltta-alueelle. 
 

1.2.1940  Vihollinen keskitti kiivaan kranaatinheitinkeskityksen meidän asemiimme. Yksi 
  hyökkäysvaunu tuhottiin, samoin yksi auto. 
  Sotamies Hemming Pulkkinen kaatui ja muutamia miehiä haavoittui. 
 
2.2.1940  Vihollinen keskitti teltta-alueelle kovan tykki-, ja kranaatinheitintulen, josta  
  johtuen telttoja oli pakko siirtää sivuun entisestä paikasta. 
  Sotamies Maijanen kaatui ja kuusi miestä haavoittui. 
 
3.3.1940  ”Jop” valloitti yhden korsun. Siihen jätettiin kaksi ryhmää tuhoamaan korsua.  

Se oli luja ja siihen heitettiin kymmeniä käsi-, ja kilonpainoisia kranaatteja. 
Korsusta tuli vain yksi ”ryssä” joka otettiin vangiksi. kaikki muut tuhoutuivat. 
Korsun lopullinen puhdistaminen jätettiin pioneereille. ”Jop” jatkoi etenemistä 
noin 500 metriä länteen päin ja jäi asemiin maantien eteläpuolelle Juminnie-
meen. 
 

4.2.1940  Suoritettiin asemien varustelua. vartiointia jatkettiin joukkueittain, kaksi jouk- 
  kuetta aina kerrallaan oli vartiossa. 

Vihollinen keskitti kovan kranaattitulen meidän majoitusalueellemme. Meiltä 
haavoittui noin 10 miestä, josta johtuen majoitus oli siirrettävä eri paikkaan. 
 

5.2.1940  Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta koko päivän. 
 
Partio Mäkikyrö, vahvuus 1+2, kävi maastontiedustelussa klo 17.00 - 19.00 
välisenä aikana vihollisen etulinjan läheisyydessä. Partio näki vihollisen 
kaivetut asemat meidän etulinjasta noin 400 metriä länteen päin. Edelleen 
suoritettiin vartiopalvelusta. 
 

6.2.1940 07.00 Komppania lähti hyökkäämään Kuusijärven (Saunajärven) maantien vasem- 
malla puolella ja yksi joukkue eteni tien oikealla puolella. Komppania pääsi 
etenemään noin 200 metriä. Vihollisen tulitus oli niin kovaa, ettemme 
päässeet etenemään edemmäksi. Meidän II joukkue joutui etenemään aukeaa 
maastoa, josta johtuen kärsimme jonkin verran tappioita. 
 

7.2.1940  Komppania hyökkäsi Kuusijärven tien suunnassa länteen päin ja pakotti vihol- 
lisen vetäytymään pois asemistaan ja saavutti maastokohdan Alasenjärvi – 
Salmi – Saunajärvi, se kohta jossa on maantien silta. Tässä alettiin varusta-
maan asemia pioneerin avustamana. Meikäläisten tappioista ei mainittavaa. 
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8.2.1940  Asemien varustamista jatkettiin edelleen. Vihollinen teki jatkuvasti ilmahyök- 
käyksiä ja pudotti pommeja koko päivän ajan ja ampui hävittäjien aseilla. 
Ilmatoiminnallaan vihollinen ei saanut mitään aikaiseksi. Lännestä itään päin 
palaava vihollisen lentokone pudotti Alasenjärven jäälle noin 25 pommia. 
Jäällä ei ollut meikäläisiä, eikä mitään meidän tavaraa. 
 

9.2.1940  Asemien varustelua jatkettiin edelleen. Vartiopalvelusta jatkettiin. Tänä päi- 
vänä vihollisen ilmatoiminta oli heikkoa, johtuen meikäläisten ilmatorjunnasta 
ja epäedullisesta säästä. Nimittäin tänä päivänä saimme nelipiippuisen 
ilmatorjuntakonekiväärin. 
 

10.2.1040  Asemissa oltiin edelleen ja suoritettiin vartiopalvelusta. Vihollisen ilmatoimin- 
  ta oli heikkoa, ainoastaan muutamia lentokoneita oli liikkeellä. 
 
11.2.1940 06.00 Tänä päivänä meidän IV joukkue hyökkäsi noin 400 metrin levyisen salmen  

jäälle, tarkoituksella ylittää tämä salmi pimeän aikana. Tämä hyökkäys 
kuitenkin epäonnistui täysin. IV joukkueen miehistä osa pääsi pimeän aikana 
takaisin, mutta 16 miestä jäi jäälle koko päiväksi. Miehistä 10 pääsi iltapimeän 
aikana takaisin, mutta kuusi jäi jäälle kaatuneina. 
 

12.2.1940  Tänään oltiin asemissa puolille päivää. Sen jälkeen ”Jop” siirtyi Kälkäsenjärven  
pohjoispuolelle, jossa oltiin yön aikana. ”Jopin” IV joukkue jäi edelleen entisiin 
asemiin. (Dolinin hiihtoprikaatin tuhoaminen). 
 

13.2.1940  Tänä päivänä ”Jop” alistettiin rykmentin vartiokomppaniaksi. Vihollisen hiihto- 
joukot katkaisivat meidän rykmentin huoltotien Kesselin kohdalta. Tämän 
hiihtojoukon kimppuun ”Jop” hyökkäsi sivusta päin kolmannentoista päivän 
iltana klo 22.00 hyvällä menestyksellä, joten viholliselle koitui aikamoinen 
tappio. 
 

14.2.1940 05.00 Lähdettiin hyökkäämään vihollisen kimppuun. Vetkonniemen luona me jou- 
duimme lujaan kamppailuun vihollisen kanssa. Meitä oli kaksi joukkuetta 
miehiä, jotka jouduimme saarroksiin, mutta kuitenkin lujan kamppailun 
jälkeen pääsimme saarroksista murtautumaan läpi. Meille tuli useita 
haavoittuneita, mutta kaikki me onnistuimme tuomaan pois rintamalta. 
Tänään meiltä haavoittui myös komppanian päällikkö luutnantti Aaro 
Suokkonen Kälkäsenjärven länsipäässä. Saarroksissa haavoittuneiden joukossa 
oli myös meidän vääpeli Tauno Komero. Komppanian päälliköksi tämän 
jälkeen tuli vänrikki Liisanantti. 
 

15.2.1940  Vartiopalvelusta koko päivän rykmentin varmistuksena. 
 
16.2.1940  Edelleen vartiopalvelusta. 
 

12.00 Lähdettiin haravoimaan maastoa Pienen Kälkäsenjärven pohjoispuolelta, 
Marttilan talon välistä maastoa kummaltakin puolelta maantietä. Siellä ei 
tavattu vihollisia. 

 
17.2.1940  Komppanian päällikkönä toimi vänrikki Suoste. Siirryttiin Lehtovaaraan ja siel- 

tä edelleen Niskavaraan. Siitä etelään päin kaksi kilometriä oli meidän 
seuraava tappelupaikka. 
 

18.2.1940  Tässä me saarrettiin vihollinen täydellisesti saatuamme vielä kaksi joukkuetta  
  avuksemme. 
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06.00 Vänrikki Suosteen johtamana saimme lyödyksi noin satalukuisen vihollis-
joukon täydellisesti. Meikäläisten tappiot olivat vähäisiä. Tämä jälkeen 
kävimme Ukonvaarassa huoltotien suunnassa maastoa haravoimassa. 
Vihollisia ei tavattu. 

 
19.2.1940  Tänään meidän III joukkue oli Ukonvaaran valtauksessa ja II joukkue oli varmis- 
  tamassa selustaa, ettei vihollinen pääse yllättämään meikäläisiä. 
 
20.2.1940  Komentoryhmä ja II joukkue siirtyi Lehtovaaraan, jossa oli ennestään toimitus- 

joukkue majoitettuna. Jäivät lepäämään. III joukkue siirtyi Jumiin ja jäi sinne 
varmistustehtävään. IV joukkue on edelleen korsuvartiona edellisellä paikalla, 
tarkemmin sanoen Saunajärvi – salmi – Alasenjärvi maantiesillan itäpuolella. 
 

21.2.1940  Uudeksi komppanian päälliköksi tuli luutnantti Harlo. II joukkue sai kylpeä.  
  Ilmatähystys järjestettiin Lehtovaaraan. Vähäistä partiotoimintaa. 
 
22.2.1940  Tuli uusia miehiä komppaniaan, joista useat olivat entisiä ”Jopin” miehiä, jotka  
  palasivat sairaalasta. Vähäistä partiotoimintaa. 
 
23.2.1940  Lehtovaaraan järjestettiin ilmavartio. Epäedullinen sää esti vihollisen lento- 
  toimintaa huomattavasti. 
 
24.2.1940 Meille tuli uusia täydennysmiehiä. Niitten joukossa oli myös entisiä ”Jopin” 

miehiä jotka palasivat sairaalasta. Vähäistä partiotoimintaa. 
 
25.2.1940          02.30 Meidän komppanian II joukkueen oli ilmoittauduttava ”Karrin” komentajalle  
 Reuhkavaarassa. Hän asetti meidät Loson ja Reuhkavaaran välille maantien 

lähettyville, tehtävänä estää Loson korsusuissa olevia ”ryssiä” pääsemään 
Reuhkavaaraan ja samalla oli estettävä Reuhkavaaran ”ryssiä” pääsemästä 
Losoon. 

 Tämä tehtävä suoritettiin vaikkakin ensin menimme oppaan väärin opasta-
mana Loson korsuille. Olimme omassa paikassa noin 2,5 tunninpäästä, 50 
metrin päässä korsuista. Tappioita ei tullut. 

 
26.2.1940 Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta koko päivän ajan. 
 
27.2.1940          02.30 Meidän II joukkueen oli ilmoittauduttava ”Karrin” komentopaikalla luutnantti 
 Segerstrålelle. Hän määräsi meidät hyökkäämään Loson korsuille maantien 

pohjoispuolelta siten, että jouduimme äärimmäiseksi oikealle. 
 
                            05.00 Oli määrätty hyökkäyshetki. Tämä hyökkäys myöhästyi jostakin syystä ja me 

jouduimme tappelemaan kaksi tuntia yksinään. Tämä meidän korsujen valtaus 
onnistui erinomaisen hyvin, sillä klo 12.00 mennessä meidän hallussa oli 12 
korsua. Korsujen jälkipuhdistaminen jäi myöhempään aikaan, joka johtui 
vihollisen vilkastuneesta ilmatoiminnasta. Aamupäivällä oli ollut epäedullinen 
lentosää. Vihollisen lentokoneiden poistumisen jälkeen suoritettiin korsujen 
lopullinen puhdistaminen. Niin saimme haltuumme sen maastokohdan joka oli 
meille määrätty vallattavaksi. 

 Tappiot: Taistelulähetti korpraali Kalle Mäkikyrö kaatui ja neljä sotamiestä 
haavoittui. Muut joukot eivät selvittäneet yhtään korsua. Yöksi pääsimme 
Lehtovaaraan lepäämään muutamaksi tunniksi. 

 
28.2.1940 Mentiin Losovaaraan ja siellä entisiin asemiin, niihin jotka saatiin eilen valla-

tuksi. Tehtävänä oli pitää ne asemat hallussa. 
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29.2.1940 Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta koko päivän ajan. Kymmenittäin oli pommi 

ja hävittäjälentokoneita yhtä aikaa näkösällä. Meille ne eivät kuitenkaan 
saaneet tappioita aikaiseksi. Tänä päivänä saatiin pudotetuksi alas yksi 
vihollisen pommikone, jossa oli kolme lentäjää. Kone paloi kokonaan ja myös 
lentäjät tuhoutuivat samalla. Lentäjissä oli mukana Neuvostoliiton korkea-
arvoisia upseereita. 

 
1.3.1940 Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta koko päivän ajan. Meidän komppania oli 
 Lehtovaarassa reservissä. III joukkue kävi kylpemässä. 
  
2.3.1940 06.00 Meidän II joukkueen oli ilmoittauduttava Losossa luutnantti Segerstrålelle.  

Nimittäin Losossa oli taasen meininki vallata ”ryssien” korsuja. Meidän 
joukkueelle annettiin varmistustehtävä. 
 
Tänä päivänä aamupäivä oli pilvistä, mutta klo 12.00 aikaan alkoi ilma käydä 
kirkkaaksi, joten vihollinen kiinnitti erityistä huomiota ilmatoimintaan. Meikä-
läiset joukot kärsivät aikamoisia tappioita vihollisen ilmahyökkäysten aikana. 
Vaati yhden uhrin meidänkin komppaniastamme. Sotamies Aale Lång kaatui. 
Vallatuksi ei saatu mitään. 
 

3.3.1940  Meidän kahdella joukkueella oli sama varmistustehtävä kun eilenkin Losossa. 
  Meikäläiset eivät saaneet mitään vallatuksi. 

Vihollisen ilmatoiminta oli vähän hiljaisempaa kuin eilen, epäsuotuisasta 
säästä johtuen. 
 

16.00 Saimme määräyksen siirtyä Löytövaaraan. Siellä ”ryssät” olivat murtaneet 
meikäläisten puolustuslinjan. Heti tuliaiseksi saimme Löytövaarassa olla 
aikamoisessa kranaatinheitin keskityksessä. Sen jälkeen saimme kuulla 
ensikerran ”ryssän” kovaäänisellä välittämää propagandaa. Tämä ei liene 
paljoakaan vaikuttanut meidän poikiimme. 

 
4.3.1940  Meidän joukkueet joutuivat erilleen alistettuna muihin komppanioihin. Samal- 

la kärsimme huomattavia tappioita. Sotamies Leinonen kaatui, kahdeksan 
miestä haavoittui ja neljä miestä katosi. 
Kovia tykistön ja kranaatinheittimen keskityksiä oli koko päivän ajan näille 
alueille. 
 

5.3.1940  Meidän komppanialle annettiin oma puolustuslohko, jossa oltiin vuorotellen  
  asemissa. Ei tullut tappioita. 
 
6.3.1940  Olimme entisissä puolustusasemissa, joihin vihollinen keskitti kovan kranaatin- 

heitin keskityksen, joten olimme kärsimässä suuren tappion. Asemistamme 
emme kuitenkaan luopuneet. Tappiot: Sotamies E Tampio kaatui ja 16 miestä 
haavoittui. 
 

7.3.1940  Oltiin Löytövaarassa entisissä puolustusasemissa, joita yön aikana varustettiin. 
Pioneerit rakensivat yhden korsun. Tappioita ei tullut muuta kuin, että yksi 
hevonen haavoittui. Hevonen vietiin rykmenttiin. Majoitusaluettamme ”ryssä” 
vainosi koko päivän ajan tykistö-, ja kranaatinheitinkeskityksillä. Teki myös 
jatkuvasti ilmahyökkäyksiä koko päivän ajan. majoituttiin korsuihin, sillä ei 
voitu asua teltoissa kovan tykistö-, ja kranaatinheitin keskityksen vuoksi. 
 

8.3.1940  Puolustusasemissa oltiin edelleen. Vihollinen piti yllä kiivasta tykistötulta koko  
päivä ajan. Ampui toisin ajoin noin 15 laukausta minuutissa. Osumia tuli tähän 
meidän korsun ympärille. Tämä meidän majoituspaikka on ollut metsäistä  
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maastoa, mutta nyt alkaa olla aukeata maastoa vihollisen kivaan tykistötulen 
ansiosta. 
 

9.3.1940  Olimme edelleen puolustusasemissa. Vihollisen kiivaita tykistön-, ja kranaatin- 
heitinten keskityksiä oli tälle komppanian alueelle koko päivän ajan. Meille tuli 
uusia täydennysmiehiä, joissa oli entisiä ”Jopin” miehiä, jotka nyt palasivat 
sairaalasta. 
 

10.3.1940  Löytövaarassa oltiin samoissa puolustusasemissa kuin ennenkin. Tykistö-, ja  
kranaatinheitin keskityksiä oli jatkuvasti. Vihollisen ilmatoiminta oli vähäistä. 
Vänrikki Suoste palasi luutnantti Suokkosen hautajaisista. Vänrikki Suoste laski 
seppeleen ”Jopin” (komppaniamme) puolesta meidän entisen päällikkömme 
haudalle. 
Täydennyksenä tuli komppaniaan 18 miestä, jotka melkein kaikki olivat 
alokkaita. 
 

11.3.1940  Puolustusasemissa oltiin edelleen. Vähäistä tykistötulta vihollinen ampui ase- 
  miimme. Tappiot: Sotamies Hujanen kaatui ja neljä miestä haavoittui. 
 
12.3.1940  Edelleen olimme puolustusasemissa vartiossa. Vihollisen kiivasta tykistö-, ja  
  kranaatin keskityksiä tuli koko meidän alueellemme jatkuvasti. 
  Tappiot: Neljä miestä haavoittui. 
 
13.3.1940  Samat puolustusasemat kuin edellisenäkin päivänä. Vihollinen ampui kaikista  

kiivaimpia tykistökeskityksiä meidän korsualueellemme, mitä koskaan on ollut. 
Ampuivat noin 35 laukausta minuutissa. Tämä ammunta loppui klo 11.00. 
Meitä ensin ihmetytti, että miksi kaikki ammunta lakkasi. Mutta heti tuli 
lähetti, joka ilmoitti, että oli tullut aselepo. Tämä oli tietenkin iloinen uutinen, 
kaikille jotka tässä tykistötulessa olivat joutuneet olemaan ja muutenkin kaikki 
miehet olivat kovasti väsyneitä. Kuitenkin tämä uutinen askarrutti monen 
mieltä, että minkälaisia myönnytyksiä Suomi on joutunut tekemään. 
Tappiot: Seitsemän miestä haavoittui. 
 

14.3.1940 05.00 Meidän komppaniamme oli siirryttävä Löytövaarasta noin kaksi kilometriä län- 
teen päin, jonne pystytettiin teltat ja majoituttiin niihin. Meille tuli 13 
täydennysmiestä, jotka kaikki olivat vanhoja miehiä. Olo täällä tuntui täysin 
rauhalliselta. 
 

15.3.1940  Oltiin samassa majoituspaikassa kuin eilenkin. Asetettiin parivartio majoitus- 
paikkaa varmistamaan. Ryssät kuljettivat saarroksissa olleita tovereitaan 
Neuvostoliiton puolelle lentokoneilla. Maantie Läytövaarasta Saunajärven 
Kannakselle oli myös ”ryssien” käytössä. 
 

16.3.1940  Edelleen oltiin samassa majoituspaikassa. 
 

03.00 Kaksi joukkuetta määrättiin vartioon von Essenin entiselle paikalle. 
Ensimmäinen joukkue ja komentoryhmä olivat entisessä majoituspaikassaan. 

 
17.3.1940  Komppania kävi saunassa Lehtovaarassa. Vartio oli majapaikan ympärillä ku- 
  ten ennenkin. 
 
18.3.1940  Komppani oli edelleen levossa. Vartio oli majoituspaikan ympärillä. Kaksi jouk- 
  kuetta oli edelleen von Essenin alueella. 
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19.3.1940  Komppanialla on samat tehtävät kuin edellisinäkin päivinä. 
 
20.3.1940  Komppanialla samat tehtävät kuin edellisenäkin päivänä. ”Ryssän” joukot si- 
  vuuttivat Löytövaaran. 
 
21.3.1940  Komppanialla oli muodollista koulutusta ja hiihtoa. Suoritettiin vartiopalvelus- 
  ta. Majoituspaikka oli entinen. 
 
22.3.1940 10.30 Komppania lähti marssimaan Kuhmon kirkolle. Marssittiin Saunajärven Kan- 

naksen kautta, missä katsottiin vihollisen korsualuetta. Kello 12.00 oli ruokailu 
Polvelassa. Kello 18.00 oltiin Kuhmon lossin itäpuolella, jonne majoituttiin. 
Osa komppaniasta majoittui Nurmelan taloon ja osa telttoihin. 
 

23.3.1940  Komppania oli majoittuneena samaan paikkaan kuin edellisenäkin päivänä.  
  Komppania saunoi. 
 
24.3.1940  Oli Jumalanpalvelus Kontiolansalmen jäällä koko pataljoonalle. Jumalanpalve- 
  luksen suoritti rykmentin pastori. Muuta palvelusta ei sinä päivänä ollut. 
 
25.3.1940  Suljettua järjestystä ja kilpaladuntekoa ja sen merkitsemistä. 
 
26.3.1940  Pataljoonassa pidettiin komppanioiden välinen hiihtokilpailu. Komppani tuli  
  toiselle sijalle. Iltapäivällä oli sauna. 
 
27.3.1940  Suksien paahtoa ja aseiden puhdistamista ja tarkastus. valmistauduttiin mars- 
  sille lähtöä varten. 
 
28.3.1940 06.50 Lähdettiin marssille. Komppaniat lähtivät Kontiolansalmesta Lammasjärven  

jäätä ja maastoa pitkin hiihtämään kohti Nurmesta. Ensimmäisenä päivänä 
hiihdettiin 30 kilometriä. Matkalla ruokailtiin ja sitten jatkettiin matkaa. Välillä 
yövyttiin teltoissa. 

 
 
 
   
      

   
 
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


