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P 3628 
 
 
 

5./JR 65 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

24.1.1940 – 12.4.1940 
 
 
 

 
5./JR 65 koottiin Tampereella Joulukuussa 1939, YH:n aikana palvelukseen kutsutuista Etelä-Pohjanmaan, 
Satakunta-Hämeen, Keski-Suomen ja Savon Sotilaspiirien miehistä. Joulun aluspäivinä komppania siirtyi 
Ouluun, josta JR 65 ensimmäisen pataljoonan mukana Suomussalmelle ja josta edelleen voittoisten 
taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 24.1.1940 Kuhmon rintamalle. Toista pataljoonaa, johon 
komppania kuului, sitä komensi majuri Hyvärinen. Komppanian päälliköksi määrättiin luutnantti Leino. 
Luutnantti Leinon haavoituttua 10.2.1940 Löytövaarassa, päälliköksi tuli vänrikki Keijas. Keijas kaatui 
20.2.1940 Kuusijoella, päällikkönä jatkoi vänrikki Salminen. 
 
 
24.1.1940 03.00 Komppanian päällikkö sai pataljoonan komentajalta käskyn kuormaston  
  marssille lähdöstä Suomussalmen Mäntylässä. 
  Sää: Lumisade, pakkasta noin 15 astetta. 
 
 05.30 Kuormasto lähti, vanhimpana kersantti Ojala. 
 
 06.30 -12.00 Komppania kunnosti varusteita ja puhdisti aseita sekä paahtoi suksia. 
 

12.00 I joukkue asetti lähivartion ja jatkoi sitä klo 14.00 saakka, jolloin 6.K otti sen 
vastaan. 

 
12.00 Komppanian päällikkö pataljoonan komentajan puhuttelussa. 
 
15.00 Komppania määräyksen mukaan oli marssivalmiina, teltat ja kamiinat puret-

tuina. 
 
20.00 Komppanialle määrätyt autot, 10 kpl, saapuivat. Miehistö kuormattiin kahdek-

saan ja tavarat kahteen autoon. 
 
20.30 Lähtö. Suuntana Kuhmo, Hyrynsalmen ja Sotkamon kautta. Matkalla komp-

pania täydensi muonavarastojaan Hyrynsalmen kenttämakasiinista. Sotkamon 
kirkonkylässä komppania joi kahvit. 

 
25.1.1940  06.00 Komppania saapui Kuhmoon ja majoittui väliaikaisesti sisämajoitukseen. 
  Sää: Lumisade. – 15 astetta 
 
 07.30 Vänrikki Salminen ja alikersantti Ahola lähtivät majoitustiedusteluun Pesolaan. 
 
 08.30 Komppania lähti marssimaan Pesolaan. 
 
 11.00 Komppania saapui perille. 
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 11.00 Toimitusjoukkue lähti autoilla Kuhmon kirkonkylästä Pesolaan. 
 

12.00 Komppania on majoittunut. Komentoryhmä, I ja III joukkue majoittui  
sisämajoitukseen, II ja IV joukkue telttamajoitukseen. 
Komppaniasta asetettiin parivartio Hirveläntien suuntaan. Lisäksi asetettiin 
Ilma-, ja kiväärivartio majoituspaikalle. 
 

15.00 Saunanlämmitys ja sen jälkeen kylpeminen. Erittäin tervetullut tapaus komp-
panialle, joka jo on joutunut, vaikkakin vähemmissä määrin, kärsimään 
syöpäläisistä. 

 
26.1.1940 07.00 Sää: Aamulla pilvistä, päivemmällä kirkastui, pakkasta noin -10 astetta.  
 

07.00 Komppania suoritti täydellisen naamiointi-, ja puhdistustyön majoitusalueel- 
  laan. Ankarat määräykset ulkona oleskelusta on annettu. 
 
 10.00 Puhelinyhteys pataljoonaan. Peitenimi on ”Honka”.  
 

12.00 Käsky tarkastuspartion 1+1 ja varmistuspartion 1+3 asettamisesta. Vänrikki 
Sarkiala I joukkueesta asetti kyseiset partio ja vei ne paikoilleen. 
Tarkastuspartio hiihti majoitusalueen ympärillä. Varmistuspartio oli Hirvelän 
suunnalla. 

 
14.00 Ilmoitus kuormaston saapumisesta. Asetettiin Hirvelän tien suuntaan opas 

ohjaamaan kuormastoa sille valmistelluille paikoille. Kuormasto oli kuitenkin 
jäänyt Kuhmoon mistä ajoi vasta yön aikana perille. 

 
18.00 Pataljoonan komentajan puhuttelu joukkueiden johtajille ja vääpeleille. II 

joukkue, sekä osia muista joukkueista kävi saunassa klo 20.00 -24.00 välisenä 
aikana. Saunassa käynnin ansiosta syöpäläistilanne parani huomattavasti. 

 
20.00 Rykmentin lääkintäkomppanian majoitustiedustelu ja ilmoitus kyseisen osas-

ton muuttamisesta majoituspaikallemme. Lääkintäosaston hevosille varattiin 
tilaa majoituspaikkamme talliin. Aikaisemmin annettu käsky suojahautojen 
kaivamisesta tämän johdosta jäi suorittamatta. 

 
27.1.1940 05.30 Ilmoitus kuormaston saapumisesta. Komppanian vääpeli ohjasi kuormaston 
  paikoilleen. Hevoset olivat uupuneita matkasta. Muuten matka sujui häiriöittä. 
 

07.00 Käsky komppanian sisämajoituksessa olevan osan siirtämisestä ulkomajoituk-
seen. I ja III joukkue, upseerit ja komentoryhmä siirtyi telttoihin metsikköön 
noin 150 metrin päähän talosta. Majoittumisen tapahduttua useita vihollisen 
lentokoneita lenteli yläpuolella, ei vahinkoja. 

 
11.00 Pataljoonan komentajan puhuttelu. Sää: kirkas, pakkasta noin – 10 astetta. 
 
12.00 Määräyksen mukaan lopetettiin tarkastuspartion 1+1 toiminta. 
 
16.00 Käsky: Yksi upseeri lähettiin majoitustiedusteluun.  
 
17.00 Vänrikki Keijas lähti ko. tehtävään. Matka majoituspaikalle tehtiin autolla. 
 
18.00 Majoituspartio 5+4 määrättiin pataljoonaan. Jokaisesta joukkueesta 1+1 

määrättiin tehtävään. Yksi mies joutui matkalta palaamaan takaisin suksien 
rikkoutumisen vuoksi. 
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18.30 Määräyksen mukaisesti lopetettiin varmistuspartion toiminta. 
 
19.00 Käsky ylimääräisten kamiinoiden palauttamisesta. Neljä kappaletta kamiinoita 

luovutettiin pataljoonaan. Komppanian käyttöön on jäänyt 11 kappaletta 
käyttökelpoisia kamiinoita. 

 
20.45 Pataljoonan komentajan käsky telttojen purkamisesta. Teltat purettiin ja 

kuormattiin ajoneuvoihin.  
 
21.10 Käsky liikkeelle lähdöstä. Kello 21.10 koko komppania oli lähtövalmiina ja jäi 

määräyksen mukaisesti odottamaan 6.K:n lähtöä ja sen jälkeen komppanian 
oli liityttävä marssirivistöön.  

 Alikersantti Ahola lähetettiin ottamaan yhteyttä 6.K:aan. 6.K:n alkupään 
lähtiessä liikkeelle, alikersantti Ahola palasi komppaniaan, minne jo viisi 
minuuttia aikaisemmin oli tullut liikkeelle lähtö käsky pataljoonan esikunnasta. 

 
28.1.1940  Sää: Hieman pilvissä, pakkasta noin 10 -15 astetta. 
 

03.00 Saapuminen majoituspartion osoittamille paikoille. Majoittuminen heti saapu-
misen jälkeen. 

 
09.00 Kuormasto saapui paikalle. 

 
 09.30 Ilmoitus pataljoonan komentajalle komppanian saapumisesta. Samaan aikaa
  oli pataljoonan komentajan puhuttelu komppanioiden päälliköille. 
 

16.00 Puhuttelu ja tilannetiedotus komppanioiden päälliköille. Komppanioille jaettiin 
lumipuvut ja täydennettiin suksivälineitä. Komppanialla lepoa. Varusteet oli 
aina oltava lähtökunnossa ja kuormasto hälytyskunnossa. 

 
18.00 Suullinen käsky pataljoonasta joka koski parivartioitten asettamista. Vänrikki 

Keijas määräsi parivartiot paikkaan noin 200 metriä leiripaikasta itään, tien 
suuntaan. Parivartion kautta lähtivät 6.K:n ja 5.K:n partiot klo 19.00 aikaan. 

 
29.1.1040  Sää: Pilvistä, päivällä kirkastui, pakkasta noin 8 -10 astetta. 
 

Komppania lepäsi. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta teltta-alueen yläpuo-
lella. 
 

30.1.1940  Sää: Leuto, pilvinen. 
 

07.00 Suullinen käsky kahden partion lähettämisestä. III joukkueesta lähettiin kaksi 
partiota määrättyihin suuntiin. Partioitten johtajien ilmoituksen ei mitään 
erikoista havaittu. mukaan. 

 
16.00 Komppania on saanut marssikäskyn. Valmistautumine heti. 
 
16.00 Komppanialle alistettiin konekiväärijoukkue. 
 
18.00 Komppania lähti liikkeelle. IV joukkue lähti vänrikki Virolan johdolla liikkeelle 

puolta tuntia aikaisemmin valmistelemaan majoitusta. 
 
20.00 Komppanian ilmoitus pataljoonaan. Komppania on saapunut majoituspaik-

kaansa. Komppani majoittui ulkomajoitukseen. Komppaniasta on paikalla 
kolme joukkuetta. IV joukkue vänrikki Virolan johdolla on alistettu JR 27:n 
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 käyttöön. 
 

31.1.1940  Sää: Leuto, pilvinen. 
 
 03.00 Käsky kahden oppaan lähettämisestä kranaatinheitinjoukkue Elorannalle. 
  Alikersantti Aholan ja alikersantti Sipilä lähetettiin tehtävään. Kranaatinheitin 

joukkue ohjattiin JR 27:n komentoportaaseen josta se sai lähemmät määräyk-
set.  
 

15.00 Pataljoonan komentajan käsky liikkeelle lähdöstä. Komppania valmistautui 
marssille. Oli valmiina klo 15.20. Komppania taistelukunnossa. Toinen joukkue 
jäi ”Silmään”. 

 
20.00 Komppania sai hyökkäyskäskyn. Komppania alistettiin JR 27:n alaiseksi. 

Pataljoona Mankonen. Ryhmittymisen jälkeen komppania lähti hyökkäämään. 
Ilman mainittavaa vastarintaa komppania saavutti tavoitteen klo 23.45. 

 
1.2.1940  Sää: Pilvinen, leuto. 
 

04.30 Komppanialle majoittumiskäsky. Ulkomajoitus. Majoittumisen jälkeen suori-
tettiin asemien miehitys ja varmistaminen. Heikkoa tuli-, ja partiotoimintaa oli 
koko päivän ajan. 

 
12.15 Pataljoonan käsky etuvartioasemien haltuunotosta etumaastosta. Joukkue 

Salminen miehitti asemat klo 13.00. (III joukkue).  
Heti taisteluetuvartioasemien jälkeen paikalle saapui kuorma-autollinen 
vihollisia, joita vastaan avattiin tuli ja viholliset lyötiin takaisin. 4.K:hon 
alistetusta vänrikki Virolan joukkueesta kaatui yksi mies. 
 

2.2.1940  Sää: Puolipilvinen, pakkanen. 
 
 03.00 Vihollinen pakotti taisteluetuvartion vetäytymään pääpuolustuslinjalle. 
 

Koko päivän oli kiivasta laukaustenvaihtoa. Komppaniasta kaatui yksi aliup-
seeri ja neljä miestä. Sirolan joukkueesta kaatui yksi aliupseeri. 

 
  Täydennys taistelukertomukseen: 
 

04.00-05.00 Kahden hyökkäysvaunun saattamana, ajoi 16 kuorma-autoa käsittävä muo-
dostelma maantietä asemiemme eteen, mihin ne pysäytettiin ja sen miehistöä 
tulitettiin. Päivän kuluessa komppanian lähellä ollut panssarintorjuntatykki 
tuhosi etummaisen hyökkäysvaunun.  

    
17.00 Pataljoonan käsky joukkueen lähettämisestä 4.K ja sille alistetun joukkue 

Virolan avuksi puhdistamaan huoltotietä vihollisista. Komppaniasta lähetettiin 
III joukkue. Joukkue Salminen lähti suorittamaan tehtävää klo 17.15. Joukkue 
sai kosketuksen viholliseen yhdessä 4.K:n joukkueiden kanssa klo 18.30. 
Joukkue oli pakotettu pimeän takia jäämään yöksi asemiin. Asemissa oli 
laukaustenvaihtoa vihollisen kanssa. 

 
3.2.1940  Sää: Kirkas, pakkanen. 
 

07.00 Joukkue Salminen aloitti hyökkäyksen vihollista vastaan kiertämällä tämän 
sivustaan. Vihollinen tuhottiin täydellisesti. Vihollisia oli arviolta 70-100 
miestä. 
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 Pääpuolustuslinjalla oli kiivasta laukaustenvaihtoa koko päivän ajan. 
 Komppaniasta kaatui päivän taisteluissa yksi korpraali. 
 

4.3.1940  Sää: Kirkas, pakkanen. 
 
  Koko päivän oli laukaustenvaihtoa. Vihollinen käytti kranaatinheittimiä sekä 
  hyökkäysvaunujen aseita apunaan. 
 
5.2.1940  Sää: 
 

Vihollinen tulitti kiivaasti koko päivän kranaatinheittimillä ja kivääreillä. Lisäksi 
vihollinen ampui hyökkäysvaunujen aseilla. Komppaniasta kaatui yksi mies. 
 

6.2.1940  Sää: (ei merkintää). 
 

Vihollisen vastarinta murtui asemiemme edessä. Suoritettiin etumaaston 
puhdistus vihollisista. Saatiin yhdeksän vankia. 
 

7.2.1940  Sää: Puolipilvinen, pakkasta. 
 

Komppania sai käskyn luovuttaa asemien miehittämisen kapteeni Hornborgille 
ja muuttaa uuteen majapaikkaan, entisestä noin 800 metriä pohjoiseen. 
 

04.00 Kello 04.00 komppania lähetti majoituspartion tiedustelemaan uutta leiri-
aluetta. Partion johtajan kersantti Ojala, jonka mukana on neljä miestä. 

  
05.00 Komppania luovutti asemien miehityksen kapteeni Hornborgin komppanialle 

klo 05.00 ja lähti tämän jälkeen uuteen majapaikkaan, jonne saapui klo 05.30. 
Toimitusjoukkue muutti myös ”Silmästä” samaan paikkaan klo 07.45. 

 
07.00 Komppanian päällikkö antoi käskyn IV joukkueen siirrosta omaan komppa-

niaan. (Pataljoonan käskyn perusteella).  
 
07.30 IV joukkue Vierola yhtyi omaan komppaniaansa.  
 

8.2.1940 02.00 Komppania sai käskyn olla lähtövalmiina klo 04.00. Patruunan täydennys suo- 
  riettiin ja otettiin kuivaa muonaa. Komppania oli lähtövalmiina klo 04.00. 
 

05.10  Komppania sai liikkeellelähtö käskyn. Komppania eteni kärkikomppaniana 
tavoitteena Riihivaara, jossa komppanian piti olla klo 10.30. 

 
12.10 Komppania suoritti sille määrätyn tien katkaisemisen, jonka jälkeen pioneerit 

miinoittivat tien. Vihollisen kolme hyökkäysvaunua pakotti komppanian vetäy-
tymään pois asemista. Samassa yhteydessä 3+15 miestä joutui saarretuksi, 
palasivat kuitenkin vuorokauden harhailtuaan onnellisesti majapaikkaan.  

 Komppaniasta kaatui yksi upseeri ja yksi mies. Lisäksi haavoittui yksi aliupseeri 
ja neljä miestä.  

 
18.30 Komppania palasi. 
 
 Täydennys toimintakertomukseen: 
 
 Komppanian saatua …. eps johtajalta, luutnantti Turtiaiselta vetäytymiskäskyn, 

jäi se vielä joksikin aikaa asemiin odottamaan eristyksiin joutunutta osastoa, 
josta jo yksi upseeri ja kolme miestä oli tullut takaisin. Vihollisen kovan painos- 
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 tuksen (vahva vihollisosasto, jota kolme hyökkäysvaunua kärkenä tuki) vuoksi 

komppania oli lopulla pakotettu jättämään asemansa Riihivaarasta itään 
vievän tien varresta.  

 
9.2.1940  Sää: Lauha, puolipilvistä. 
 

00.20 Pataljoonan käsky joukkueen vahvuisen osaston lähettämisestä tiedustelu-
tehtävään Riihivaaraan.  
Vänrikki Salminen lähti klo 02.00 tehtävää suorittamaan 2+8 vahvuisen 
osaston kanssa. 
Osasto Salminen palasi klo 20.00 ja ilmoitti havainneensa edelleen vihollisia 
majailemassa Riihivaarassa. Ainakin kolme nuotiota paloi, joidenka ympärillä 
majaili vihollisia. 
 

03.00 Pataljoonan käsky komppanialle olla lähtövalmiina klo 04.00. Komppania 
valmistautui lähtöön ja oli valmiina klo 03.45. 

 Komppania lähti klo 04.04 seuraten 7.K:aa. Komppania oli reservinä. Komp-
panian vahvuus 2+8+30. Loput olivat partiossa tai sairaina. Komppanian 
päällikkö haavoittui klo 15.10. Komppania palasi 7.K:aa seuraten klo 23.00. 

 
10.2.1940  Sää: Pilvinen, heikko lumipyry. 
 

11.00 Komppania sai käskyn muuttaa Löytövaaraan entiselle majoitusalueelle ja 
ottaa vastaan pääpuolustuslinjan miehittämisen. Komppania lähti muutta-
maan klo 14.00. 

 Komppania otti vastaan asemien miehittämisen klo 16.00, johon aikaan 
mennessä edelliset olivat jo jättäneet asemat tyhjiksi. Komppania oli 
muuttanut entiseen majapaikkaan klo 18.00 mennessä. 

 
14.00 Luutnantti Leinon haavoituttua, komppanian päällikön tehtävät vastaan otti II 

joukkueen johtaja vänrikki Keijas. 
 
23.05 Vänrikki Mäkelältä käsky, että komppanian patruunatäydennys on suoritet-

tava. Samoin jaettiin myös käsikranaatit. 
 

Komppania on oltava lähtövalmiina aamulla klo 08.00 aseistettuna kivääreillä, 
pikakivääreillä, konepistooleilla sekä yhdellä konekiväärillä.  Teltta-, ja tulivar-
tioiksi jätetään vp-miehet, loput seuraavat mukana. Lähemmät määräykset 
seuraavat myöhemmin. Mukaan kaksi tuliannosta patruunoita sekä käsikra-
naatteja. 
 

11.2.1940  Sää: Lumipyryä. 
 

03.00 Pataljoonasta käsky, että SK:sta 1 ups, 3 au ja 27 miestä ilmoittautuu kapteeni  
Arposelle teltalla klo 04.00. Samassa yhteydessä annetaan lähemmät ohjeet. 
Varmistamisesta huolehtivat vp-miehet, hevosmiehet sekä 1+4 vahvuinen 
viestijoukkueesta lähetetyt miehet. 
 
III joukkueen johtaja vänrikki Salminen lähti tehtävää suorittaman. Edellä 
mainitut miehet valittiin joukkueiden terveimmistä miehistä. 
Vänrikki Salminen lähti joukkueen kanssa majoituspaikasta klo 03.50. Joukkue 
sai kosketuksen viholliseen aamuhämärissä. Taistelua kesti koko päivän, jona 
aikana joukkue valtasi viisi korsua kokonaan ja osan kuudetta. Valtauksessa 
kunnostautuivat erikoisesti vänrikki Salminen, korpraali Lamminpää ja 
sotamies Järvinen. Joukkue palasi majapaikka klo 17.30. (Paloahon motti). 
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 16.30 Komppania sai käskyn olla hälytysvalmiina. 
 
 16.40 Käsky kahden pikakivääriryhmän lähettämisestä itään varmistustehtävään. 
 
12.2.1940  Sää: Pilvistä, ajoittain kirkasta ja pakkasta. 
 

11.20 Käsky pataljoonasta. Komppania heti lähtövalmiiksi. Komppania oli lähtöval-
miina suksilla klo 11.40. 

 Komppania odotti lähtömääräystä suksilla noin yhden tunnin ajan, jonka 
jälkeen miehet päästettiin telttoihin, mutta oltiin silti hälytysvalmiudessa. 

 
12.30 Pataljoonan käsky II joukkueen lähettämisestä komentoteltalle. II joukkue lähti 

heti kersantti Vieriälän johdolla määrättyyn paikkaan. 
 
15.30 Komppanian päällikön on otettava yhteys pataljoonan komentajaan. Komp-

pania päällikkö vänrikki Keijas lähti määrättyyn paikkaan lähetin kanssa. 
 Komppanian päällikkö kävi pataljoonan komentajan käskystä tutustumassa 

Kuusijokilinjalla oleviin kapteeni Flinkin asemien vasemmalla puolella oleviin 
asemiin mahdollista reserviin siirtoa varten. 

 
16.10 Pataljoonan käsky pikakivääri ja kivääriryhmän lähettämisestä Kuusijokilinjalle. 

Siellä on otettava yhteys vääpeli Miettiseen. Vänrikki Virala lähti heti kahden 
ryhmän kanssa tehtävää suorittamaan. 

 Viralan avuksi lähti alikersantti Suopanki kahden ryhmän kanssa ja suoritti 
tehtävän työntämällä vihollisen jokilinjan taakse. 

 
13.2.1940  Sää: Kirkas, pakkasta noin 30 astetta. 
 
 01.20 Vänrikki Virola ja alikersantti Suopanki palasivat majapaikkaan. 
 

06.00 Komppania sai käskyn lähettää yhden joukkueen luutnantti Salosen kuormas-
ton suojaksi. II joukkue lähti tehtävää suorittamaan. 

 Joukkue palasi klo 09.15 saatettuaan uutta hevostietä luutnantti Salosen 
joukkueen ja kuormaston. Tie oli vapaa. 

 
09.45 Ilmoitettiin pataljoonaan, että lentokone pudotti neljä laskuvarjopakettia 

korsukaupunkiin. Lähetettiin partio 1+5 etsimään paketteja. 
 Partio palasi klo 11.08, mutta ei ollut tavannut mainittuja laskuvarjopaketteja. 
 
10.45 Käsky asettaa vartio, yksi konepistooli ja yksi kiväärimies lännessä olevan 

korsukaupungin suuntaan. Vartio määrättiin III joukkueesta. Partio lähti heti. 
 III joukkue asetti vartion edellä mainittuun suuntaan, joka myöhemmin siirtyi I 

joukkueelle. 
 
11.15 Pataljoonan käsky lähettää yksi joukkue huoltotien suuntaan. Ilmoittauduttava 

vänrikki Härölle. IV joukkue vänrikki Virolan johdolla lähti määrättyyn paikkaan 
vahvistettuna yhdellä ryhmällä I joukkueesta klo 11.55.  

 
13.45 Käsky vänrikki Salmisen lähdöstä partioreissulle Lehmijärven suuntaan. 

Vänrikki Salminen lähti reissulle mukanaan yksi aliupseeri ja yhdeksän miestä. 
 Partio palasi klo 19.00. Partio oli tavannut matkallaan yhden jalkapolun noin 

2,5 km majapaikasta hiihdettyään, sekä kahdet erittäin vahvat ladut noin 
yhden kilometrin päässä Lehmijärveltä pohjoiseen. Ladut osoittivat suuntaan 
idästä länteen. 
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14.2.1940 03.00 Käsky uuden partion lähettämisestä samaan suuntaan kuin edellisenäkin päi- 
  vänä. 
 
 04.10 Lähti partio 1+9 vänrikki Keijaksen johdolla määrättyyn suuntaan. 

Partio palasi klo 08.20. Partio oli havainnut, että edellä mainittuja latuja ei 
ollut liikuttu yön aikana. Samoin ei ollut liikuttu edellä mainitulla suunnalla 
missään yön kuluessa. 
 

11.25  Käsky vänrikki Salmisen lähdöstä partion kanssa pataljoonan komentoteltalle. 
Vänrikki Salminen lähti heti partionsa kanssa. 

 Partio palautettiin heti takaisin, mutta sai uuden käskyn klo 12.45 liikkeelle 
lähdöstä. Partio määrättiin ”Ruutuun” rykmentin kolonnan suojaksi. 

 
19.30 Pataljoonan käsky partion jatkuvasta toiminnasta Lehmijärven suunnalla. Kello 

19.45 Korpraali Heikkilä sai käskyn lähteä partioon kolmen miehen kanssa. 
 Partio saapui Lehmijärvelle klo 21.00 ja totesi, että päivän aikana oli latuja, 

jotka kulkivat yhden kilometrin päässä Lehmijärvestä pohjoiseen itä länsi 
suunnassa, latua oli kuljettu ilman suksia. Partio palasi klo 23.15. 

 
15.2.1940  Sää: Selkeä, pakkanen. 
 
 05.00 Jatkuva toistaiseksi. Alikersantti Ahola + 3 miestä sai tehtävän suorittamisen. 
  Partio lähti klo 05.00 ja saapui perille 06.55. Partio ei havainnut mitään erikois- 
  ta. Palasi klo 08.45. 
 
 15.55 Pataljoonan käsky asettaa parivartio majapaikasta etelään noin 500 metriä. 
  Vartio määrättiin III joukkueesta + yksi vaihto komentoryhmästä. 
 

17.00  Jatkuva partiomääräys. Alikersantit Ahola ja Mäkinen + 2 miestä sai tehtävän 
suorittamisen. 

 Partio lähti klo 17.00 ja saapui perille klo 18.40. Partio ei havainnut mitään 
erikoista. Palasi klo 20.25. 

 
20.45 Vänrikki Salminen palasi partionsa kanssa Kesselistä. 
 

16.2.1940  Sää: Lumipyryä, pakkasta. 
 

05.30 Jatkuva partiomääräys. Kersantti Savolainen + 3 miestä sai tehtävän suorit-
tamisen. 

 Partio lähti klo 05.30 ja saapui perille klo 07.20. Partio ei havainnut matkalla 
erikoista. Lumipyry osaksi on peittänyt vanhat jäljet. partio palasi klo 08.45. 

 
11.30 Pataljoonan käsky, että komppaniasta on järjestettävä partio ja partionjohta-

jan on mentävä heti pataljoonan esikuntaan saamaan lähemmät ohjeet. Vän- 
 rikki Keijas otti tehtävän suorittaakseen ja lähti pataljoonan esikuntaan. 
 
13.30 Lähti partio 1+9 vänrikki Keijaksen johdolla. 
 
20.45 Partion määräys Lehmijärvelle. Korpraali Heikkilä + 3 miestä lähti tehtävää 

suorittamaan. 
 Partio lähti klo 20.45 ja tapasi noin 2 km Lehmijärveltä pohjoiseen ”ryssän” 

ladut ja kuuli äänekästä molotusta. Latuja oli kulkenut arviolta 100 miestä. 
Matkasivat edellä mainitun Lehmijärven valvontalatuja etelään kohti omia 
latujaan. Huomion tehtyään partio palasi 17.2.1940 klo 00.45. 
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17.2.1940  Sää: Kirkasta, pakkanen. 
 

02.00 Komppania sai käskyn olla lähtövalmiina käskyn saatuaan. Annettiin määräys 
joukkueisiin lähtöön valmistautumisesta. 

 
05.00 Käsky majoituspartion lähettämisestä. Kersantti Savolainen + 3 miestä lähti 

majoituspartioon klo 06.00. 
 
05.30 Komppania sai lähtökäskyn. Teltat purettiin ja komppania lähti liikkeelle klo 

06.20. 
 Matkan aikana vihollisen lentokoneet ahdistivat kovasti kolonnaa ja marssi-

rivistöjä. Ei pommituksia. Komppania saapui perille majoituspaikkaan 
Lammille klo 11.40. 

 
17.30 Suullinen käsky: Komppanian päällikkö pataljoonan komentajan puhutteluun 

klo 18.30. Komppanian päällikkö meni pataljoonaan klo 18.00 saavuttuaan 
partiosta. 

 
18.2.1940  Sää: Kirkas, kova pakkanen. 
 
 16.20 Komppania käskyn liikkeelle lähdöstä. Teltat purettiin ja kuormasto lastattiin. 

Komppania lähti klo 16.40 ja saapui perille Kesselinjärven rannalle klo 20.10. 
Ulkomajoitus. Partiot ja vartiot asetettiin. 
 

19.2.1940  Sää: Kirkas, pakkanen. 
 

05.35 Komppania sai käskyn muuttaa takaisin Löytövaaraan. Teltat purettiin ja 
kuormasto valmistautui lähtöön.  

 Komppania lähti klo 07.00 ja saapui perille klo 09.30. Matkan aikana lento-
koneet ahdistivat kovasti. Perillä pystytettiin teltat ja majoituttiin. 

 
14.45  Käsky partion lähettämisestä Saunajärven maastoon. Alikersantti Rinta sai 

käskyn lähteä tehtävää suorittamaan, mukana 10 miestä. 
 
16.20 Ilmoitus komppanialle liikkeelle lähdöstä. Suoritettiin patruunatäydennys ja 

käsikranaattien jako. 
 
17.15 Komppania lähti kapteeni Shönbergin johdolla Kuusijokilinjalle. Komppania 

otti vastaan asemat klo 21.00 -21.30 9.K:lta. 
 

20.2.1940  Sää: Kirkas pakkanen. 
 

06.00 Vihollinen aloitti voimakkaan tykistö-, ja kranaatinheitinkeskityksen asemiam-
me vastaan. Vihollinen hyökkäsi kolme kertaa, mutta hyökkäykset torjuttiin. 
Komppaniasta kaatui komppanian päällikkö, kaksi aliupseeria sekä seitsemän 
miestä. Vänrikki Salminen otti komppanian päällikön tehtävät vänrikki 
Keijaksen kaaduttua. 

 
21.2.1940  Sää: Lumipyry, lauhempaa. 
 

Vihollisen puolelta ammuttiin edelleen ajoittain kiivasta tykistö-, ja kranaa-
tinheitintulta. Vihollisen jalkaväki ei painostanut. Oma tykistö ja kranaatin-
heitin toimivat myös. 
 

22.2.1940  Sää: Kirkas, pakkanen. 
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Edelleen voimakasta tykistö-, ja kranaatinheitintulta ammuttiin vihollisen 
puolelta. Oma tykistö-, ja kranaatinheitin toimivat myös hiukan. Komppaniasta 
kaatui yksi aliupseeri. 
 

23.2.1940  Sää: Vaihteleva. 
 

Vihollisen puolelta kuului koko yön ja aamupäivällä auton ja hevosella ajon 
ääniä, sekä kovaa kolinaa ja puhelua. 
 

17.00 Käsky koota ylimääräiset aseet ja ammukset sekä että miehet ottavat 
puolitoista tuliannosta patruunoita sekä käsikranaatteja ja valmistautuvat 
samalla lähtöön. 
Ase aliupseeri sai tehtäväksi hoitaa aseiden ja ammusten kokoamisen ja 
patruunoiden ja kranaattien jakamisen. 

 Aseet ja patruunat koottiin ja haettiin klo 24.00 ja aamun klo 01.30 välisenä 
aikana. 

 
23.30 Asemat luovutettiin 7.K:lle ja komppania lähti Löytövaaraan, jossa oli teltat jo 

valmiina majoittumista varten. Komppania oli perillä klo 24.00. Koko yön 
vihollinen ampui häiritsemistulta. 

 
24.2.1940  Sää: Ajoittain lumipyryä. 
 

10.50 Ilmoitus komppanian päälliköille täydennyksen ottamisesta. Lähdettiin hake-
maan täydennystä. 

 Komppania sai täydennyksenä 2+16 miestä, jotka olivat vanhoja nostomiehiä. 
  

19.20 Pataljoonan käsky komppanialle kenttävartion asettamisesta. Vänrikki Virala 
määrättiin kenttävartioon. Miehet otetaan I ja IV joukkueesta. 

 Kenttävartio asetettiin Kuusijärven maastoon, jossa se toimi aina 29.2 saakka. 
Mainittuna päivänä vihollinen yllätti saartamalla kenttävartion. Kenttävartio 
oli pakotettu vetäytymään pois. Kenttävartion päällikkö vänrikki Virala kaatui 
ja osa kenttävartion miehistä tuli komppaniaan, osan miehistä jäädessä 
taistelemaan vihollisen kanssa. 

 
25.2.1940  Sää: Kirkas 
 
 05.00 Ilmoitus oppaan lähettämisestä täydennystä hakemaan. Sotamies Nieminen  
  lähetettiin oppaaksi. 
  Komppaniaan saatiin uusia miehiä 2+30, jotka kaikki olivat työvelvollisia. 
 
  Koko päivä valmistettiin korsuja. 
 

19.30 Adjutantilta ilmoitus valmistautumisesta lähtöön. Patruunat täydennettiin ja 
varusteet kunnostettiin. 

 
21.15 Komppanian lähtö, perillä Ukonvaarassa klo 22.45. Majoituttiin. Komppania 

alistettiin JR 27:lle. 
 

26.2.1940  Sää: Kirkas, pakkanen. 
 

Ukonvaarassa komppania oli kovan ilmahyökkäyksen kohteena. Komppaniasta 
kaatui yksi mies ja yksi aliupseeri ja kaksi miestä haavoittuivat. 

 
14.10 Komppania lähti Ukonvaarasta ja oli takaisin majapaikassaan Löytövaarassa 
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 klo 15.40. Täydennysmiehet ovat avuttomia. 
 
18.00 Ilmoitus komppanialle olla lähtövalmiina. Komppania odotti täysissä varusteis-

sa lähtömääräystä. 
 
 Vihollisen lentokoneita lensi majapaikan yläpuolella, sekä joitakin vihollisen 

kranaatteja. 
 

27.2.1940  Sää: Pilvinen, lauha. 
 
  Komppania rakensi korsuja koko päivän ajan. 
 
28.2.1940  Sää: Lauha, lumipyry. 
 
  Koko päivän ajan rakennettiin korsuja. Muuten oli rauhallista. 
 
29.2.1940  Sää: Kirkas, pakkasta. 
 

08.15 Komppania sai määräyksen olla lähtövalmiina. Patruunat täydennettiin ja 
valmistauduttiin lähtöön. 

 Komppanialle ei tullut lähtömääräystä. Majoitusalueella oli vihollisen lento-, ja 
tykistöpommituksia. 

 
1.3.1940  Sää: Kirkas. 
 

00.30 Komppania sai käskyn liikkeelle lähdöstä. II joukkue sai lähtömääräyksen 
kersantti Viirilän johdolla. Loput komppaniasta jäi majapaikkaan. 

 Kersantti Viirilä alistettiin joukkueensa kanssa 8.K:lle ja joutui Kylmäjärven 
maastoon. 

 
13.05 Adjutantilta ilmoitus, että komppanian on oltava heti valmiina lähtöön. 

Komppania varustautui lähtemään. 
  
13.30 Komppania lähti Kylmäjärvelle, jossa asettui asemiin jääden niihin. 
 
14.00 Komppanian päällikkö määräsi puolet hevosista siirtymään ”Silmään”. Viisi 

hevosta ajoneuvoineen siirtyi ”Silmään”. 
 
20.00 Loput kenttävartion miehet palasivat Kuusijärven maastosta. 
 
 Päivän aikana komppaniasta kaatui viisi miestä. 
 

2.3.1940  Sää: Hiukan lumipyryä. 
 

Se osa komppaniasta, joka edellisenä päivänä meni asemiin Kylmäjärven 
maastoon, oli taistelussa vihollisen kanssa koko päivän ajan. 
 

13.30 Komppania teki hyökkäyksen vihollisen asemia vastaan ja pääsi jonkin matkaa 
eteenpäin, mutta oli pakotettu vetäytymään myöhemmin illalla vanhoihin 
asemiinsa. 

 
20.00 Vaihdettiin edellä mainittuihin asemiin edellisenä iltana Kuusijärven kenttä-

vartiosta tulleet miehet komppanian vääpelin johdolla. Entiset miehet 
pääsivät lepäämään yöllä klo 01.00. 
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 Päivän kuluessa komppaniasta kaatui 1+6 miestä. 
 

3.3.1940  Sää: Vaihteleva. 
 

03.30 Komppanian päällikkö pataljoonan esikuntaan. Komppanian päällikön tehtävä 
on ohjata eräs komppania Oulun pataljoonasta Kylmäjärven maastoon. 

 
13.00 Käsky: Komppanian on oltava hälytysvalmiina. Komppania varustettiin häly-

tysvalmiiksi. 
 
17.30 Kylmäjärveltä vapautuivat edellisenä päivänä sinne menneet miehet. Komp-

pani määrättiin reserviin ja sen piti kuitenkin olla hälytysvalmiina. 
 

4.3.1940  Sää: Pilvinen. 
 

13.00 Käsky kahden ryhmän lähettämisestä luutnantti Kärkkäiselle. Kapteenit 
Lamminpää ja Rivioja lähtivät edellä mainittuun paikkaan. 

 Kaksi ryhmää joutui jatkeeksi osasto Kärkkäisen valvontalinjalle. 
 
21.00 Käsky komppanian loppuosalle lähteä päästämään luutnantti Kärkkäinen pois. 
 Komppania loppuosa vapautti osasto Kärkkäisen tehtävästä ja otti sen vas-

taan. 
 

5.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Komppania oli valvontalinjalla. 
 
6.3.1940  Sää: Pilvinen. 
 
   07.15 Komppania vaihtoi 4.K:n, 5.K tilalle. 
 
 09.30 Komppania hälytysvalmiina. Komppania sai täydennyksenä 1+21 miestä. 
 
7.3.1940  Sää: Lumipyry. 
 
 14.30 II joukkue Lähti Löytövaaraan. Komppania sai täydennyksenä 1+4+14. 
 
 15.30 I joukkue lähti Löytövaaraan. 
 
 22.30 Joukkueet palasivat. Yksi ryhmä jäi vartioon Löytövaaran suuntaan. 
 
8.3.1940  Sää: Vaihteleva. 
 

12.25 Vastaisku. I ja II joukkue teki vastaiskun vänrikki Haralan johtamana. Jouk-
kueet valtasivat kaikki asemansa. 

 
21.45 Vänrikki Harala pääsi pois. Joukkueet jäivät asemiin. III joukkue, korpraali 

Lamminpään johdolla, meni 6.K:n tilalle asemiin Kylmäjärven maastoon. 
 
22.00 Täydennysmiesten vastaanotto. Komppanian vääpeli otti vastaan täyden-

nysmiehiä. 
 

9.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
 00.15 Vartion vaihto. 
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  Ryhmä Mäkinen vapautti Pietikäisen ryhmän vartiopalveluksesta Löytövaaran  
  suunnalta. 
 
 04.30 Täydennysmiesten vastaanotto. Komppania sai täydennyksenä 26 miestä. 
 
  Koko päivä ajan oli kiivasta tykkitulta. 
 
10.3.1940  Sää: Vaihteleva. 
 

03.00 4.K vapautti joukkue Lamminpään pääpuolustuslinjalta. Ryhmä Mäkinen 
vapautui 9.K:n alaisuudesta. II joukkue, vänrikki Haralan johdolla, määrättiin 
kapteeni Kokkilan käyttöön. 

 
16.00 Vastaisku. Loput komppaniasta lähti suorittamaan vastaiskua vihollisen 

suorittamalle hyökkäykselle. (Huoltotie - Kuusijokilinja). 
 

11.3.1940  Sää: Kirkas. Komppania oli asemissa uuden huoltotien ja Kylmäjärven välillä. 
  Kiivasta tykistön tulta. 
 
12.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Komppania oli asemissa uuden huoltotien ja Kylmäjärven välisellä alueella. 
 
13.3.1940  Sää: Kirkas. 
 

05.00 Komppania vapautui asemista. Tilalle tuli 7.K. Kiivasta tykistötulta klo 11.00 
saakka. 

 
11.00 Vihollisuuksien lopettaminen. 
 
20.00 Varmistus. Komppania sai käskyn varustaa kahdella ryhmällä puolustuslinjan 

Löytövaarasta Kylmäjärveen. Ryhmät Hinkala ja Närvä suorittavat varmista-
misen. 

 
 Alueen puhdistus suoritetaan alueella, ”Humaus” – Silmälampi – Huoltotien 

kumpikin puoli. Loput komppaniasta haravoi metsää kaikista tavaroista. 
 

14.3.1940  Sää: Kirkas. 
 

Varmistus. Kaksi ryhmää oli edelleen varmistuskaistalla. Komppaniassa tehtiin 
järjestelytöitä. 
29 täydennysmiestä siirrettiin pois komppaniasta. 
 

15.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
 05.00 Vartion poistaminen. Vartioryhmät vapautuivat vartiopalveluksesta. 
 
  Komppanian täydennys. Komppania sai täydennystä 30 miestä. 
 
  Siirto. Kolme sairaankantajaa siirrettiin omaan joukko-osastoonsa. 
 
  Kolme miestä kapteeni Shönbergin käyttöön. Aseiden puhdistaminen. 
 
  14 täydennysmiestä luovutettiin yksikköönsä. 
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16.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Alueen puhdistus. Komppania puhdisti majoitusalueensa lähiympäristön. 
 
17.3.1940  Sää: Kirkas. 
 

08.00 Kaatuneiden etsintä. 1+4 miestä ilmaantui luutnantti Saloselle kaatuneiden 
etsimistä varten. 

 Komppania oli saunan rakennustöissä. 
 

18.3.1940  Sää: Puolipilvistä.  
 

Komppani oli saunan rakennustöissä. Sauna valmistui ja osa komppanian 
miehistä pääsi saunaan. 
 

19.3.1940  Sää: Puolipilvinen. 
 

Loppuosa komppanian miehistä pääsi saunaan. Komppaniassa pidettiin 
aseiden ja varusteiden tarkastus ja inventoiminen. 
 

20.3.1940  Sää: Puolipilvinen. 
 

Varusteiden inventoimista jatketaan. Komppaniassa suoritettiin sisäistä järjes-
telyä. Komppaniasta muodostettiin neljä joukkuetta. 
 

21.3.1940  Sää: Lumisade. Suksien paahtaminen. Toimitusjoukkue muutti Kälkäsen järvel- 
  tä komppanian yhteyteen. 
 
22.3.1940  Sää: Lumisadetta. 
 

Komppaniasta lomautettiin kuusi miestä. Komppaniasta komennettiin 1+28 
miestä Riihivaaraan, tehtävänä varmistaa raja Riihivaara, Laamasenvaara 
suunnassa. Riihivaarasta lähettiin aliupseerivartio Hiilikkovaaraan, vahvuus 
1+6. 
 

23.3.1940  Sää: Lumisadetta. 
 

Komppania tervasi suksia. Pataljoonan komentaja kävi komppanian päällikön 
seurassa tarkastamassa entiset taistelupaikat.  

 Komppaniasta oli edelleen 1+28 miestä Riihivaarassa. 
 
07.30 Lähetettiin partio 1+6, Riihiniemeen. 
 
21.30 Partio palasi. 
 

24.3.1940  Sää: Kirkas. 
 

10.00 Riihivaaran vartiojoukkue vaihdettiin. Vartiotehtävän otti vastaan eräs komp-
pania Kuhmon pataljoonasta.  

 
17.00 Kuormasto lähti Kuhmoon. 
 

25.3.1940 06.00 Herätys. 
 
 06.00 Valmistautuminen lähtöön. 
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 07.30 Löytövaarasta 
 
 08.00 Komppanian kuormaus autoihin Löytövaarassa. 
 

11.15 Saavuimme määränpäähän Kuhmon kirkonkylässä. Komppanian yksi hevonen 
jäi tuomaan tavaroita Löytövaarasta. 

 
17.00 Hevonen saapui Kuhmon kirkonkylään. 
 
17.30 Komppania oli Suojeluskuntatalolla seuraamassa esitystä. 
 

26.3.1940  Sää: Pakkanen, kirkasta. 
 
 08.00 Pataljoonan komentajan tarkastus Suojeluskuntatalon luona. Komppania kävi 
  saunassa. 
 
27.3.1940  Sää: Lumisadetta. 
 
  Ohjelma päiväpalvelusohjelman mukainen. 
 
28.3.1940  Sää: Leuto, lumisadetta. 
 
  Ohjelma päiväpalvelusohjelman mukainen. Neljä miestä palasi sairaalasta ta- 
  kaisin. Kolme miestä komennettiin Sotkamoon hevosia noutamaan. 
 
29.3.1940  Ohjelma päiväpalvelusohjelman mukaan. Komppania oli Suojeluskuntatalolla 
  elokuvaesitystä seuraamassa. 
 
30.3.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Paraatiharjoitus 
 
 11.30 Järjestäytyminen paraatia varten. 
 
 12.00 Paraati. Kenraali Tuompo tarkasti joukot. Paraatin jälkeen Tuompo piti pu 

heen. Divisioonan komentaja, eversti Siilasvuo, piti myös puheen. Kenttä-
jumalanpalveluksen jälkeen suoritettiin ohimarssi, jonka Tuompo otti vastaan. 
 
Illalla palasivat Sotkamoon komennetut miehet ja toivat komppanialle kolme 
hevosta. 
 

31.3.1940  Sää: Kirkas.  
 
  Puku ja tupatarkastus. 1+3 miestä palasi sairaalasta. 
 
1.4.1940  Sää: Aamupäivä oli pilvistä, iltapäivä kirkas. 
 
  Päiväpalvelusohjelman mukainen päivä. Kolme miestä palasi sairaalasta. 
 
2.4.1940  Sää: Lumisade. 
 

Päiväpalvelusohjelman mukainen ohjelma. 2+17 miestä oli majoitustiedute-
lussa Kettulassa. Neljä miestä jätettiin yöksi vartioimaan ja lämmittämään. 
Kettulassa on kaksi taloa, jotka määrättiin komppanian uudeksi majoitus-
paikaksi. 
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Illalla sairaslomalta palasi komppanian päällikkö luutnantti Leino. 
 

3.4.1940  Sää: Kirkas. 
 

14.00 Komppania muutti uuteen majoituspaikkaan Kettulaan. Majoitusalueen kun-
toonlaittoa. 

 
4.4.1940  Sää: Kirkas. 
 

10.20 Majoitusalueen ja tupien tarkastus. Tarkastuksen suoritti komppanian päällik-
kö. Muodollista koulutusta. 

 
5.4.1940  Sää: Kirkas. 
 

Päiväpalvelusohjelman mukainen ohjelma. Komppanialle tuli määräys neljän 
ikäluokan kotiuttamisesta. 

 
6.4.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Päiväpalvelusohjelman mukainen ohjelma. Komppanialla oli kahden tunnin  
  mittainen hiihtomarssi. 
 
7.4.1940  Sää: Pivinen. 
 

14.40 -15.30  Päiväpalvelusohjelman mukainen ohjelma. Kirossa käynti. Aliupseereilla oli  
 hiihtokoulutusta. 
 

8.4.1940  Sää: Kirkas, suoja. 
 

Päiväpalvelusohjelman mukainen ohjelma. Nostomiehillä oli ampumaharjoi-
tus. 
 

9.4.1940  Sää: Pilvinen. 
 
  Ohjelma päiväpalvelusohjelman mukainen. 
 
10.4.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Palvelus oli päiväpalvelusohjelman mukainen. 
 
11.4.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Päiväpalvelusohjelman mukainen palvelus. Neljä ikäluokkaa kotiutettiin. 
  Päivärahojen maksu. 
 
12.4.1940  Sää: Kirkas. 
 
  Palvelus päiväpalvelusohjelman mukaan. Kuormaston ja hevosten tarkastus. 
  Osa komppaniasta oli rokotuksessa. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


