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P 3567 
 
 

5./JR 25 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

4.12.1939 – 4.4.1940 
 
 

 
Komppaniaa koulutettiin Oulussa osana Jalkaväkirykmentti 25, sen toista pataljoonaa, joulukuun 1939 
ensimmäisiin päiviin saakka. Pataljoonan komentajana toimi kapteeni Taube joka kaatui 8.12 Mämmelän 
mäellä. Uudeksi komentajaksi määrättiin kapteeni Nurmela ja myöhemmin kapteeni Halonen. Komppanian 
päällikkönä toimi luutnantti V Taskila, joka myös teki komppanian sotapäiväkirja merkinnät. Toinen 
pataljoona, johon viides komppania kuului, siirrettiin Oulusta junakuljetuksella Nurmekseen 5.12.1939, 
josta komppania marssitettiin Kuhmon rintamalle Rastin eteläpuoliselle rintamalle. 
 
4.12.1939 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamutoimet 
 
 08.00 Aamutee. 
 
 08.00 -11.00 Varusteiden jakoa. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00 -17.00 Varusteiden jakoa. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 20.00- Valmistautuminen lähtöä varten. 
 
 21.45 Lähtö asemalle kuormausta varten. 
 
 22.00 Komppania kuormattiin vaunuihin 
 

Valvoja: Res.vänr. Sandman  Komppanian päällikkö 
Päivystäjä: Res.alik. M Niikselä Res.luut. V Taskila 
 

5.12.1939  Sää pilvinen. 
 
 02.30 Lähtö junalla Oulun asemalta. 
 
 11.00 Ruokailu Kontiomäellä. 
 
 16.30 Saapuminen Nurmeksen asemalle 
 
 16.45 -19.00 Pataljoonan kuormaston purkaminen vaunuista. 
 
 21.00 Ruokailu Lehtovaaran kansakoululla. 
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21.30 Yöpyminen Lehtovaaran kansakoululla. 
 
6.12.1939  Sää pilvinen. 
 
 08.00 Lähtö kuorma-autoilla Lauvusjärven maastoon. 
 
 10.30 Saapuminen Lauvusjärven maastoon. 
 
 14.00 -16-00 Tiedustelumarssi maastossa. 
 
 17.00 Ruokailu Lauvusjärven maastossa. 
 
 21.00 Yöpyminen vietettiin nuotioilla. 
 
7.12.1939  Sää pilvinen. 
 
 07.00 Herätys Lauvusjärven maastossa. 
 
 08.00 Aamutee. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 

13.00 Komppania sai käskyn siirtyä etuvartiokomppaniaksi, ”Rub” komppanian 
paikalle. 

 
13.50 Komppanian päällikön käsky: Komppania asettuu etuvartiokomppaniaksi 

seuraavasti. I joukkue asettaa kenttävartion. II joukkue tekee hyökkäysvau-
nuesteet ja sen jälkeen siirtyy reserviksi III joukkueen taakse. III joukkue 
asettuu puolustukseen tien oikealle puolelle ja kaivautuu. IV joukkue valmis-
taa asemat tien vasemmalle puolelle. ”Heb.p” tässä talossa. Patruuna keskus 
on takan mökissä noin yhden kilometrin päässä, tien oikealla puolella 

 
15.20 Alikersantti Haapanen sai tehtäväksi tiedustella tien, joka eroaa tämän talon 

ohi menevästä tiestä noin 100 metriä pohjoiseen. Tämä tie menee lammen 
itäpuolitse ja on vielä tiedustella tie lammesta 500 metriä eteenpäin. On 
tiedusteltava tien laatu ja kulkumahdollisuudet tietä pitkin. 

 Talossa olevista lehmistä yksi teurastettiin ruuaksi. 
 

7.12.1939 16.30 Alikersantti V Viinala sai tehtäväksi järjestää puuhun tähystyksen talon lähellä  
  olevalle korkeimmalle kukkulalle. 
 

17.10 Tiedustelupartio Haapaniemi palasi tiedusteluretkeltä. Tiedusteltu tie on 
huono, joten sitä myöten ei voi kuormastoja kuljettaa. 

 
17.40 Komppania sai patruunatäydennyksen. Samalla komppania sai käskyn olla 

valmiina mahdollista lähtöä varten. 
 
17.00 -18.00 Ruokailu. 
 
20.50 ”Rub” partio saapui. partiolla ei ollut erityistä kerrottavaa. Edessä oli aivan 

hiljaista. 
 
21.05 Luutnantti Tuovisen osasto saapui etuvartiosta. He eivät olleet tavanneet 

vihollista ollenkaan. 
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22.00 Varmistusvartion miehistöä vaihdettaessa vartiomieheltä laukesi kivääri. 
 

8.12.1939  Sää pakkassumuinen. 
 
 03.00 Herätys. 
 
 04.00 Aamutee. 
 
 04.00 Eteneminen hyökkäysvalmiusasemiin. 
 
 07.45 Hyökkäysvalmiusasemissa. 
 
 07.45 Pataljoonan komentajalta tuli käsky, että 5.K siirtyy reserviksi Sakarivaaraan. 
 
 13.00 Eteneminen hyökkäykseen. 
 
 14.00 Hyökkäys Mämmelää vastaan. 
 
 17.00 Irtaantuminen taistelusta. 
 
 18.00 Kokoontuminen Koistilassa. 
 
  Taistelussa kaatuivat:  Alikersantit Avela ja Haarainniemi Viljo 
  Katosi:   Korpraali Kurkinen Viho 
  Haavoittuivat:  Reserviläiset Hyytinen Viljo Matias  
     Kousanoja Vilho 
     Kärenaho Johan 
     Pirkkola Matti 
     Pekkarinen Kaarlo 
    Korpraali  Kivikangas Eino 
 
 20.00 Ruokailu Juurikka-ahossa. 
 
  Yöpyminen Juurikka-ahossa. 
 
9.12.1939 04.00 Herätys. 
 
 04.10 Aamutee. 
 
 04.45 Lähtö etuvartiokomppaniaksi. 
 

06.45 Vänrikki Oravainen sai käskyn miehittää Kenttävartio 1:n ja vänrikki Sundman 
sai käskyn miehittää Kenttävartio 2:n. Vänrikki Nykysenoja sai käskyn 
tiedustella puolustusasemat omalle ja vänrikki Oravaisen joukkueille ja hänen 
on jätettävä asemiin yksi tähystäjä. Luutnantti Tönkyrä miehittää Kenttävartio 
2:n. I joukkue majoittuu taloon, muilla joukkueilla on käytettävinään teltat. 

 
09.55 Luutnantti Tönkyrältä saapui ilmoitus, että Kenttävartio 2:n (Harjukenttä-

vartio) on kuulunut, kompassisuunnasta 00-00 koko ajan pulinaa sekä ajoneu-
vojen ratinaa ja kolinaa. Samassa suunnassa, edellisen kenttävartion päällikön 
ilmoituksen mukaan, on näkynyt tulia. 

 Kello 08.15 kuului samalta suunnalta harvaa kivääriammuntaa. Samoin 
suunnasta 13-00 on silloin tällöin kuulunut laukauksia sekä vahvempia 
pamauksia. 
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Kello 09.25 kuului mm. laukaus suunnasta 13-00. Äänet kuulostavat jonkin 
verran etääntyneen. 
 

 11.30 Ruokailu. 
 

11.55 Alikersantti Mattila sai tehtäväkseen tehdä ryhmänsä kanssa tiedusteluretken 
Seikerinvaaran länsipuolelle ja tuoda samalla eilisessä taistelussa kaatuneen 
alikersantti Arola V H:n ruumiin ja taistelupaikalle jääneet konekiväärien ah-
kiot. Ilmoitus on lähetettävä Seikerinvaaran länsipuolelta heti partion sinne 
saavuttua. 

 
14.00 Kenttävartio 2 poistettiin. I joukkue miehitti takimmaisen tukikohdan. 
 
16.30 Ruokailu. 
 
18.15 Alikersantti Iso-Junno sai tehtäväkseen tehdä tiedusteluretken Rastin tienhaa-

ran seutuville, tehtävällä vihollisen häiritseminen. Lähtö on kello 24.00. 
 Alikersantti Keränen asettaa aliupseerivartion Pirttimäen torppaan, Koistilasta 

2 km pohjoiseen. Alikersantti Viinala sai tehtäväksi tehdä tiedusteluretken 
Seikerinvaaran kautta Halosen taloihin, tehtävällä vihollisen häiritseminen. 
Lähtö klo 23.30. 

 
 JsP:ltä ilmoitettiin, että reserviläinen Kaarlo Pekkarinen kuoli haavoihinsa klo 

09.00. 
 

10.12.1940  Sää: pilvinen, sumua – 6 astetta. 
 
 05.00 Alikersantti Iso-Junnon partio saapui tiedusteluretkeltä. Partio joutui kovan
  vihollisen tulen alle. Partioi avasi tulen vihollisia kohti ja sai jonkin verran 
  tuhoa aikaan vihollisen osastossa. 
 

05.00 Alikersantti Viinalan partio palasi tiedusteluretkeltä Seikerinraavasta. Partio 
ampui vihollisia nuotiotulille. Kuhmosta Lieksaan menevän tien varressa 
sijaitsevassa Anttilan talossa, Viinalan partio kunnostautui hävittämällä suuren 
joukon ”ryssiä”. 

 
08.00 Aamukahvi. 
 
08.15 Alikersantti Matila sai tehtäväkseen järjestää aliupseerivartio, alikersantti 

Keräsen vartiopaikalle. 
 
09.00 Vänrikki Sundman sai käskyn siirtää miehensä pois kenttävartiosta ja järjestää 

miehensä puolustukseen Koistilan kukkulalle, vänrikki Nykäsenojan vasemmal-
e puolelle ja järjestää varmistus vartiokomppanian vasemmalle puolelle. 

 
12.30 Ruokailu. 
 
15.15 Lieksan ja Kuhmonniemen kylätien yhtymäkohdan seudulta kuului konekivää-

riammuntaa. Samanaikaisesti venäläinen avasi tykkitulen Lentierasta (Sauna-
järventien) - Kuhmoon menevän -, ja Nurmeksesta Kuhmoon menevän tien 
risteyksestä. 
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13.45 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että oma ilmailupartio on lähtenyt klo 11.05 

Keski-Suomesta, suuntaan Vehmersalmi – Nilsiä – Sotkamo – Hyrynsalmi – 
Kiantajärvi, paluu suoraan Keski-Suomeen. 

 
17.00 Ruokailu. 
 
18.00 Vänrikki Sandman sai tehtäväkseen tehdä tiedusteluretken Seikerinvaaran 

länsipuolelle, 8.12.1939 taistelupaikalle ja tuoda omat kaatuneet pois. Lähtö 
kello 24.00. Partion vahvuus 1 ups, 4 au ja 12 miestä. 

 
11.12.1939  Sää: Pilvinen vähän pakkasta.  
 

05.00 Vänrikki Sandmannin partio palasi tiedusteluretkeltä. Partio ei löytänyt 
pimeässä kaatuneita, mutta toi yhden ahkiokuomallisen konekiväärin patruu-
noita. 

 
06.00 Sama partio lähti uudelleen luutnantti Tönkyrän johtamana, samaan tehtä-

vään kuin yölläkin. Partioon lähti entisten lisäksi korpraali Niskanen. 
 
08.00 Aamutee. 
 
10.00 Luutnantti Tönkyrän partio palasi tiedusteluretkeltä ja toi alikersantti Arolan 

ruumiin ja konekiväärin patruunalippaita. 
 
10.30 Komppania siirtyi viivytyslinjaan, joka on Maunun talon tasalla. Asemien 

kunnostamistöitä jatkettiin. 
 
12.00 Ruokailu. 
 
12.30 Luutnantti Tönkyrä lähti yhdeksän miehen kanssa häiritsemispartioon tehtävä-

nään vihollisen häiritseminen Lieksan – Kuhmonniemen ja Seikerivaaran 
välisessä maastossa. 

 
12.12.1939  Sää: Vähän pilvistä, pakkasta – 5 astetta. 
 
 01.30  Luutnantti Tönkyrän partio palasi tiedusteluretkeltä. Partio oli ampunut pari
  vihollista. 
 
 07.30 Aamutee. 
 

08.15 Vänrikki Sandman lähti joukkueensa ja II joukkueen ensimmäisen ryhmän 
kanssa häiritsemään vihollisia Mämmelän seuduille. 

 
09.15 Noin puolet vänrikki Sandmannin joukkueesta saapui. He olivat eksyneet 

muusta joukkueesta Pirttimäen torpan luona. Eksyneet kertoivat Pirttimäen 
torpan olevan vihollisen miehittämänä. Komppanian päällikkö laittoi miehet 
takaisin ja käski ottaa yhteys vänrikki Sandmanniin. 

 
10.00 Komppanian päällikkö ilmoitti, että luutnantti Tönkyrä siirtyy 6.K:n päälliköksi 

ja alikersantti Ahti Iso-Junno tulee I joukkueen johtajaksi. III joukkueen 
varajohtajaksi Iso-Junnon tilalle tuli alikersantti Niilekselä. 

 
10.15 Mämmelän suunnalta alkoi kuulua kranaatinheittimen ammuntaa, jota kesti 

noin tunnin ajan. Samanaikaisesti kuului pikakiväärin ja kiväärin tulta samasta 
suunnasta.  
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10.20 Komppanian päällikkö ilmoitti, että varmistus vasemmalle kaksinkertaistetaan. 
 
12.00  Ruokailu. 
 
13.00 Komppania sai käskyn olla lähtövalmiina. 
 
15.00 Komppania sai käskyn lähteä varmistamaan vasenta sivustaa ja ottaa yhteys 

6.K:aan Kuhmontien suunnassa. 
 
16.30 Komppania sai yhteyden kuudenteen komppaniaan kohtaamatta vihollisia. 
 
17.30 Komppania asetti kenttävartion Pirttimäestä noin 300 metriä pohjoiseen. 
 
21.00 Komppania majoittui Pirttimäen torppaan. 
 
21.30 Ruokailu. 
 
16.30  Korpraali Vilho Tuovinen haavoittui lievästi päähän. 
 

13.12.1939 00.00 Asemien tekoa. 
 
 1.45 Kenttävartion suunnasta kuului neljä laukausta. 
 

02.02 Komppania hälytettiin asemiin, koska vihollisen partio oli komppanian vasem-
malla sivustalla. 

 
06.00 Alikersantti Niilekselä lähti partion kanssa Mämmeläntien risteykseen. 

Tehtävänä on tutkia tienristeyksen seutuvilla olevia vihollisia. 
 
07.00 Aamutee. 
 
07.45 Alikersantti Niilekselältä saapui tieto, että edessä olevan puron pohjoispuo-

lella, maantien varressa, on vihollisen miehitystä, tien vasemmalla puolella ja 
luultavasti myös oikealla. Tämän lisäksi kuuluu hyökkäysvaunun ääntä.  

 
08.45 Alikersantti Niilekselän partiolta saapui ilmoitus, että vihollinen on asemissa 

puron varressa, tien kummallakin puolella. Hyökkäysvaunu ajellee edesta-
kaisin maantiellä. 

 
09.45 Alikersantti Niilekselän partio saapui Pirttimäkeen. Vihollinen oli partion 

kannoilla. Samaan aikaan oma kranaatinheitin avasi tulen vihollisen asemia 
vastaan, jotka sijaitsivat puron varrella. 

 
09.50 Kenttävartio vetäytyi omiin asemiin Pirttimäkeen. 
 

13.12.1939 09.50 Vihollinen teki hyökkäyksen pikatykin ja kranaatinheittimen avustamana.  
Hyökkäys torjuttiin. Vihollinen teki pitkin päivää yrityksiä saadakseen Pirtti-
mäen haltuunsa, mutta komppania kesti painostuksen. 
 

15.45 Vihollinen teki loppuhyökkäyksen kiivaan tykki-, ja kranaatinheitintulen avus-
tamana, muuta komppania kesti tämänkin hyvin ja niin jäi pirttimäki edelleen 
komppanian haltuun. 

 
17.00 6.K miehitti meidän asemat ja 5.K pääsi taakse ruokailemaan ja lepäämään. 
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19.00 Ruokailu. Yöpyminen Maunuvaarassa. 
 
 Päivän taistelun tappiot olivat haavoittuneina: 
 
 Korpraali Oravakangas Heimo 
 Reserviläiset Mattila Viljami 
  Nevala Kaarlo 
  Karppinen Tauno 

 
14.12.1939 07.00 Herätys ja aamutee. 
 
 08.30 Komppania lähti taaksepäin Kannaksen tienhaaraan, missä majoittui telttoihin 
 
 13.30 Ruokailu. 
 
 14.00 Vartioiden järjestelyjä, pakkausten jako, varustarkastus ja patruunatäydennys. 
 
 19.30 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltassa. 
 
15.12.1939 06.00 Sää: Pilvinen, pakkasta noin – 4 astetta. 
 
  Aamutee. 
 
 08.15 Järjestäytyminen pataljoonan komentajan tarkastukseen. 
 
 08.30 Pataljoonan komentajan tarkastus. 
 
 09.00 Aseiden puhdistus. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.00 Asemien tekoa. 
 
 17.00 Ruokailu 
 
  Sauna: Komentoryhmä, I ja II joukkue, sekä osa IV:ttä joukkuetta. 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
16.12.1939  Sää: Pilvinen, noin – 4 astetta. 
 
 06.00 Herätys teltoilla. 
 
 07.00 Aamutee. 
 
 07.45 Asemien tekoa. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00 Sauna, II, III ja osa IV joukkuetta. Asemien tekoa. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 18.00 Asemien tekoa. 
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  Yöpyminen teltoissa. 
 
17.12.1939  Sää: Pilvinen, pakkasta noin – 4 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamutee. 
 
 08.00 Asemien tekoa. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 

13.30 Alikersantti Kyöstilä ja neljä sotamiestä lähtivät tiedustelupartioon reitille, 
Tervavaara, Raunioaho, Kujala, Alapitkä, Mäki, Neljäntien risteys, leirialue 
teiden suunnalle. 

 
17.00 Ruokailu. 
 
17.30 Alikersantti Kyöstilän partio palasi. Eivät kohdanneet vihollisia. 
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

18.12.1939  Sää: Pilvinen, leuto, - 0 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamutee. 
 
 07.30 Lähtö asemien tekoon. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 

12.30 Komppanialle saapui käsky valmistautua lähtöä varten. Ilmoittautuminen 
”Ahvenessa”, jossa saa lähemmät ohjeet. 

 
15.20 Komppania lähti majoituspaikasta kuorma-autoilla. 
 
18.40 Komppania saapui Mäntyjärven maastoon. 
 
18.45 Järjestettiin taisteluetuvartio 2,5 km päähän Tolkeen suuntaan, molemmille 

puolille maantietä. ja asetettiin liikkuva varmistus leirialueen ympärille. 
 
22.00 Kenttäkeittiö saapui. 
 
22.05 Ruokailu. 
 
22.30 Komppania majoittui havumajoihin. 
 
23.00 Teltat saapuivat kuorma-autoilla. Teltat laitettiin heti kuntoon. Komppania 

yöpyi teltoissa. 
 

19.12.1939  Sää: Vähän pilviä, leuto, noin 0 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
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 06.30 Aamukahvi. 
 
 07.30 Taisteluetuvartio vaihdettiin. 
 

07.35 Komppanian päällikkö antoi käskyn telttojen kunnostamiseen ja kaminoiden 
puhdistamiseen, sekä telttojen laittamiseen ilmasuojiin. Kuormastolle on 
tiedusteltava paikka telttojen taakse, minne myös kenttäkeittiö on siirrettävä. 

  
11.15 Ruokailu. 
 
12.45 Komppania lähti asemien parannus-, ja ampuma-alojen raivaustöihin komp-

panialle määrätylle puolustuslinjalle. 
 
15.30 Komppania palasi töistä. 
 
16.40 Komppania sai käskyn valmistautua lähtöön. 
 
19.30 Komppania lähti Lieksan pitäjän rajalle Tolkeen tien varteen. I joukkue asetti 

varmistuksen marssin aikana. 
 
23.00  Komppania saapui Tolkeen tienhaaraan. 
 

20.12.1939  Sää: Kirkas, pakkasta noin -22 astetta. 
 

01.00 Alikersantti Iso-Junno sai tehtäväksi järjestää varmistusvartion Lieksan ja 
Tolkeen tienhaaraan.  

 
01.30 Komppania majoittui telttoihin. 
 
06.00 Herätys. 
 
06.30 Aamukahvi. 
 
08.15 Komppanian päällikkö lähti maastontiedusteluun joukkueenjohtajien kanssa. 

Asemat asetetaan Tolkeen kukkulalle. 
 
10.00 I ja II joukkue lähti vänrikki Sandmanin johdolla Tolkeen ja valtamaantien 

haaraan, tehtävänä varmistaa tienhaaran seutu ja olla valmiina tukemaan 
etelässä olevia omia joukkoja. 

 II ja IV joukkue jäivät edelleen varmistustehtäviin Tolkeen kukkulalle. 
 
12.40 Saapui lähetti vänrikki Sandmanin luota josta toi ilmoituksen, että osasto 

Pyhtilä, joka on Lieksan ja Tolkeen tienhaarasta 7 km etelään, on kosketuk-
sessa vihollisen kanssa ja Pyhtilä pyytää osasto Taskilalta (komppanian 
päälliköltä) yhtä joukkuetta ja kahta konekivääriä. Komppanian päällikkö antoi 
heti käskyn, että vänrikki Sandman joukkueen ja kahden konekiväärin kanssa 
Pyhtilän avuksi ja vänrikki Oravainen kahden ryhmän kanssa lähtee Tolkeen – 
Lieksan maantienhaaraan varmistustehtävään.  

 
12.55 Vänrikki Oravainen lähti tehtäväänsä. 
 
14.15 Luutnantti Pyhtilältä saapui ilmoitus, jossa hän pyytää luutnantti Taskilaa 

vapauttamaan ryhmänsä varmistuksesta Koivujoen linjalta ja lähettämään 
oman osastonsa luokseen, paikkaan josta pauke kuuluu, Kylyvaaran 
eteläpuolelle, maantien suunnassa. 
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Samoin hän pyytää että hänen patruuna-ajoneuvonsa, kaikkine patruunoi-
neen, sekä kenttäkeittiö ja kuivaa muonaa lähetetään hänelle. 
 

14.16 Ryhdyttiin luutnantti Pyhtilän pyytämiin toimenpiteisiin. Samoin välitettiin 
Pyhtilän ilmoitus edelleen ”Kerttuun”. 

 
15.05 ”Ryssiä” tuli korjaamaan Sarvijoen siltaa ja yksi vihollispartio liikkui valta-, ja 

Tolkeentien välillä. Syntyi laukaustenvaihtoa, vihollisen partio pääsi karkuun. 
 
16.15 Saapui ”Holvin” lähetti luutnantti Essenin luota ja toi ilmoituksen, että osasto 

Essenin (Komppaniat Nisula ja Pyhtilä) on pysähtynyt tasalle 3.5 km 
Kylyvaarasta etelään. Vihollinen yrittää saarrostaa vasemmalle siivellemme. 
kello 14.50. Joukot ovat loppuun väsyneitä, useita paleltumistapauksia. 
Kornetti Lautsilan on välitettävä ”Ketusta”. Ilmoitus soitettiin heti ”Kettuun”.  

 
16.35 Komppanian päällikkö lähetti seuraavan vastauksen luutnantti Essenin 

ilmoitukseen:  
 Olen saanut ilmoituksenne ja ilmoitan, että Sarvijoen pohjoispuolella on neljä 

”ryssän” kuormastohevosta ja pohjoispuolella on myös vihollisen tankki ja 
vihollisen miehiä pieni määrä. Meillä on edelleen varmistus valtatien haarassa. 
Täällä on edelleen rauhallista. Ilmoitan jos jotakin erikoista tapahtuu. 

 
    Luutnantti Taskila 
 
17.35 Kuului voimakas räjähdys kompassisuunnasta 10-00. Kuului luultavasti 

Sarvijoen suunnalta. 
 
21.00 I joukkueesta lähti 12 miestä ja yksi aliupseeri vänrikki Puupposen ja pioneeri-

partion kanssa Sarvijoen pohjoispuolelle miinoittamaan tien hyökkäysvaunuja 
vastaan. 

 
21.15 Korpraali Junno ja sotamies Karsikas lähtivät ottamaan yhteyttä majuri 

Hyväriseen Kylyvaaraan ilmoittamaan tilanteesta Tolkeessa. 
 
21.16 Vänrikki Nykäsenoja ja IV joukkue lähti vapauttamaan II joukkueen varmistus-

tehtävästä. 
 

LIITE 20.12.1939 
 
  Koskee II joukkueen ja konekivääripuolijoukkueen toimintaa. 
  Osaston johtajana toimii luutnantti Sandman. 
 

II joukkue ja kk-puolijoukkue, joka oli lähetetty luutnantti von Essenin avuksi, 
saapui klo 14.30 perille Kylyvaaraan. Tällöin olivat luutnantti von Essenin ja 
luutnantti E Pyhtilän joukot jo vetäytymässä taaksepäin pohjoista kohti. 
Osasto Sandman sai luutnantti Pyhtilältä käskyn viivyttää vihollista, jotta 
edellä mainitut Essenin ja Pyhtilän joukot ehtisivät vetäytyä Suvelan taloon. 
Joukkue Sandman viivytti vihollista noin 45 minuutin ajan, kk:n toimiessa myös 
hetken ajan. Sen tuli korvattiin pikakiväärillä. Toista konekivääriä ei maaston ja 
ylivoimaisen vihollisen painostuksen takia voitu käyttää. Joukkue Sandman 
irrottautui ja vetäytyi Suvelaan, minne osasto saapui klo 20.00. 
Joukkue ruokaili ja lepäsi hetken ja lähti Heikkilänvaaraan klo 23.45. Osasto 
saapui Heikkilänvaaraan 21.12.1939 klo 00.10. Joukkue järjesti varmistuksen ja 
yöpyi talossa. 
21.12.1939 klo 09.30 joukkue lähti osasto Pyhtilan kanssa Heikkilänvaarasta 
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Tolkeeseen ja varmisti matkalla osaston marssin. 
 

 Loppuosa komppaniasta varmistaa edelleen Tolkeen kukkulassa ja majoittuu 
telttoihin mikäli varmistustehtävä sen sallii.  

 
23.30 Saapui lähetti, joka oli lähetetty ottamaan yhteys luutnantti Esseniin. Häntä ei 

olut löytynyt, mutta lähetti sai yhteyden majuri Hyväriseen, joka pataljoo-
nansa kanssa oli tulossa etelästä päin. 

 
21.12.1939  Sää: Kirkas, pakkasta noin 28 astetta. 
 

06.00 Saapui puhelinilmoitus, että luutnantti Pyhtilä tulee komppaniansa kanssa 
tänne Tolkeeseen. Samoin tuli puhelinilmoitus, että luutnantti Ryynäsen on 
saavuttava viipymättä puhelimeen ja soitettava ”Ketun” kautta ”Holviin”: 

 
07.35 Lähetti saapui valtatien haarasta ja kertoi laukaustenvaihdosta vänrikki 

Nykäsen joukon ja vihollisen kanssa valtatien haarassa. Samoin lähetti toi 
tiedon, että korpraali Olli Junno on kaatunut yöllä 20.12.1939 klo 23.15. 

 
08.15 Pioneerijoukkueesta lähetettiin partio 1+3 tiedusteluretkelle Sarvijoen ja 

Koivujoen väliseen maastoon, hyökkäysvaunu miinakentän luo, 
tiedustelemaan, onko siellä vihollisia tai vihollisen kuormastoja.  
  

08.55 Tienhaaran suunnalta kuului laukauksia. Luultavasti vihollisen partio oli lau-
kaustenvaihdossa omien miesten kanssa. 

 
09.10 Tuli tieto, että vastakkaisella mäellä on vihollispartio. Alikersantti Hyvänen 

lähti partion kanssa tuhoamaan vihollispartiota. 
 
09.15 Lähetettiin toinen partio etelän suuntaan puhdistamaan metsä tämän 

kukkulan ympäriltä. Tolkeesta valtatielle menevän tien varrella, Tolkeen 
kukkulalta noin 500 metriä olleesta konekiväärin puolijoukkueesta 
järjestetystä vartiosta kaatui sotamies Jylänki 21.12.1939 klo 08.00-09.00 
välisenä aikana. 

 
11.15 Luutnantti Pyhtilä saapui komppaniansa kanssa. Saatuaan hänelle annetun 

käskyn, hän lähti toimimaan käskyn mukaisesti. Vänrikki Sandman saapui 
Pyhtilän mukana. 

 
11.00 -  Hyvösen partio ampui yhden ”ryssän” ja kaatuneelta kiväärin. 
 
12.00 Yksittäisiä vihollismiehiä hortoilee Tolkeen kukkulan ympärillä. 
 
14.00 Kumpulaisen partio sai yhden ”ryssän” vangiksi. Vanki kertoi olevansa kuor-

maston ajaja. 
 
20.00 Komppanian vapaina olevat miehet majoittuivat telttoihin. 
 
21.30 Komppania on edelleen varmistustehtävässä Tolkeessa. Varmistus on valtatien 

ja Tolkeentien haarassa. 
 

22.12.1939  Sää: Vähän lumisadetta, pakkasta noin 12 astetta. 
 
 07.30 Aamukahvi.   
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11.30 Lähettiin alikersantti Viinalan johdolla partio tuhoamaan vihollispartio, jonka 

jäljet oli pioneeripartio oli kohdannut Sarvijoen pohjoispuolella. Vihollispartion 
vahvuus 5 miestä.  

 
12.00 Vänrikki Oravainen sai tehtäväksi järjestää taisteluetuvartion valtatien ja 

Tolkeentien kaaren ja kukkulan kohdalle joka on noin 500 metrin päässä 
Tolkeen kukkulalta pohjoiseen. Kukkula miehitetään joukkueittain eri aikoina. 

 
15.00 Alikersantti Viinalan partio palasi vihollista kohtaamatta. 
 
15.15 ”Ketusta” saapui tieto, että komppania vapautetaan varmistustehtävästä ja 

komppania palaa Mäntyjärvelle. 
 
16.00 Alikersantti Niilekselän partion lähetti tuli ja ilmoitti, että partio on tuhonnut 

viiden miehen vihollispartion, joilta sai kolme kivääriä ja yhden pikakiväärin 
lippaan ja noin 150 kiväärin patruunaa. 

 
19.00 -21.00 Ruokailu joukkueittain. 
 
23.00 Komppania lähti hiihtomarssille kohti Mäntyjärveä lepäämään. 
 

23.12.1939  Sää: Pakkasta noin 10 astetta. 
 
 02.20 Komppania saapui Mäntyjärvelle. Telttojen laitto majoituskuntoon. Yöpymi- 
  minen teltoissa. 
 
 11.00 Herätys. 
 
 11.30 Aamukahvi. 
 
 14.00 Päivärahojen maksu. 
 
 19.00  Ruokailu. Sauna upseereille. Yöpyminen teltoissa. 
 
24.12.1939  Sää: Pakkasta – 8 astetta. 
 
 08.00 Herätys. 
 
 08.30 Aamukahvi. Sauna miehistölle. 
 
 19.00 Ruokailu. 
 
 21.00 Yöpyminen teltoissa. 
 
25.12.1939  Sää: Kirkas, pakkasta noin – 14 astetta. 
 
 08.00  Aamukahvi. 
 
 14.00 Ruokailu. 
 
 19.00 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
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26.12.1939  Sää: Kirkas, pakkasta -16 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.30 -11.00 Aseiden kohdistaminen. 
 

09.30 Komppanian päällikkö antoi käskyn valmistautumisesta. Komppania  siirtyy  
pataljoonan yhteyteen.  

 
10.00 Komppania sai ”Ahvenesta” Prikaati Vuokon antaman seuraavan käskyn: 5.K 

siirtyy tänään 26.12.1939 pataljoonaansa. Siirtoa varten ilmoittautuu kuorma-
autoja seuraavasti: 4 autoa klo 12.00, joilla lähetetään kenttäkeittiö, teltat ja 
majoittajat. Kello ilmoittautuu 13.00, 10 kuorma-autoa, komppanian siirtoa 
varten. Kuormasto siirtyy marssien komppanian päällikön määräämän 
johtajan johdolla. Ilmavaaran takia on autojen kuljettava vähintään 300 metrin 
välimatkoilla. Majapaikasta lähtiessä on katsottava, että kaikki omaisuus tulee 
mukaan. Konekiväärijoukkue liittyy pataljoonassa yksikköönsä 

 
   Käskystä: Kapteeni Nurmela. 
 
11.00 Ruokailu 
 
12.00 Majoitusosasto lähti autoilla Mäntyjärveltä telttojen tekoon Korpiselän maas-

toon. 
 

 14.00 Loppuosa komppaniasta lähti autoilla Mäntyjärveltä. 
 

16.00 Komppania saapui majoituspaikkaansa Korpiselän maastoon. (Lauvuksen 
Kannas). 

 
18.00 Ruokailu. 
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

27.12.1939  Sää: Kirkas, pakkasta noin -8 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamutee. 
 
 08.00 -12.00 Varusteiden jakoa ja kunnostamista. 
 
 12.00 Ruokailu. 
 
 !3.00  Sauna. 
 
 17.00 Aseiden ja varusteiden kunnostamista. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
28.12.1939  Sää: Kirkas, pakkanen noin 19 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
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 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.00 -  Asemien teko. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.00 -16.00 Varustelutöitä. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 22.30 Komppanian päällikkö antoi seuraavan valmistavan käskyn etulinjaan siirty- 
  misestä: 

Pataljoona siirtyy huomenna, 29.12.1939 etulinjaan. 5.K siirtyy Latvan tasalle, 
tien vasemmalle puolelle. Paikka on edeltä käsin tiedusteltu. Komppanian on 
oltava marssivalmiina tien vasemmalla puolella joukkuejärjestyksessä leir-
alueen kohdalla. Herätys klo 02.40. Aamutee klo 03.00. Selkäreput ajoneu-
voihin, kenttäkeittiö ja keittiöajoneuvot tulevat Latvan ja Juurikka-ahon 
välimaastoon. Teltta-ajoneuvo ja patruuna-ajoneuvot seuraavat komppaniaa. 
E-täydennys klo 04.00 alkaen. Ajp, Etp ja Jsp ovat Juurikka-ahossa. 
 

29.12.1939  Sää: Lumisadetta vähän. 
 
 02.40 Herätys. 
 
 03.00 Aamukahvi. 
 
 04.15 Komppania lähti hiihtomarssille. 
 
 06.30 Komppania saapui Latvaan. 
 
 06.45 Suoritettiin komppanioiden vaihto ja majoittuminen telttoihin. 
 
 07.00 Järjestettiin varmistus leirialueelle ja Myllypurolle. 
 

08.30 -10.45  komppanian päällikkö suoritti maastontiedustelua joukkueiden johtajien 
kanssa komppanian puolustuslohkolla. 

 
10.50 Komppanian päällikkö antoi käskyn: I joukkueen johtaja asetta aliupseeri-

vartion Vaaranpään taloon. II joukkueen johtaja asettaa kaksi kuulovartioita 
leirialueen pohjoispuolelle. III joukkueen johtaja sai käskyn järjestää Mylly-
puron partion ja IV:n joukkueen käskyn asettaa kiväärivartion leirialueelle. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
12.30 -16.00 Komppania oli varustelutöissä. 
 
13.00 Komppanian päällikkö lähetti alikersantti Haapakorvan ja kaksi sotamiestä 

tiedusteluretkelle Lapinjärven maastoon, tehtävällä tutkia, onko siellä vihol-
lista ja on myös tutkittava Lapinjärvestä pohjoiseen johtava tie, onko se 
vihollisen käytössä. Partion on edettävä tien itäpuolelle ja tutkittava onko 
siellä vihollisia.  

 
16.20 Alikersantti Haapakorvan partio saapui tiedusteluretkeltä: Partio puron noin 

500 metriä Myllystä länteen ja eteni suunnassa 58-00 ja saapui Lapinjärven  
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etelärantaan, jossa havaitsi ja totesi Lapinjärven itäpuolella, noin 100 metriä 
rannasta ”ryssän” parivartion ja etempänä mäellä yksinäisen ”ryssän”. 
Partio eteni tämän jälkeen metsässä Lapinjärven länsipuolella noin 200 metriä 
ja huomasi järven itäpuolelta 13 ”ryssää”. Partion johtaja arveli Lapinvaaran 
talon ”ryssien” miehittämäksi. Partio palasi omia jälkiään takaisin. Maastossa, 
jonka läpi partio kulki, ei näkynyt minkäänlaisia jälkiä. 
 

 17.00 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
30.12.1939  Sää: Lumisadetta, pakkasta noin - 9 asetetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamutee. 
 
 07.15 Komppanian päällikkö antoi käskyn varustelutöistä. 
 

07.45 Alikersantti Haapakorva sai tehtäväksi tehdä maasto ja tiedusteluretken 
Lapinjärven maastoon, sekä pyrkiä Lapinjärven taloon ja ottaa selvää siitä, 
onko se vihollisen miehittämä. Edelleen on pyrittävä Lapinjärven länsipuolelta 
pohjoiseen johtavan tien yli ja pyrittävä aina Pirttimäen maastoon saakka, 
tehtävänä ottaa siellä olevista vihollisista. Partion on lähetettävä ilmoitus 
komppanian päällikölle saavuttuaan Lapinjärven länsikulmaan. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
12.00 -16.10 Komppania oli varustelutöissä. Partiolla ei ollut mitään ilmoitettavaa. 
 
17.20 Komppanian päällikkö antoi valmistavan käskyn alikersantti Kumpulaiselle 

lähdöstä 31.12.1939 klo 04.00 tiedusteluretkelle Lapinjärven maastoon. 
Tehtävä on sama kuin Haapakorvan partiolla. 

 
17.30 Ruokailu. 
 
18.20 Alkoi asemien koemiehittäminen. 
 
19.30 Komppania palasi teltoille. 
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

31.12.1939  Sää: Vähän pilvistä, pakkasta – 5 astetta. 
 
 04.00 Alikersantti Kumpulaisen partio lähti tiedusteluretkelle. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00 -11.00 Varustelutöitä. 
 
 11.00 Ruokailu. 
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13.00 Kumpulaisen partio saapui tiedusteluretkeltä. Lapinjärven maastosta. Partio
  kertoi, että Lapinvaaran talon asuinrakennus oli aikaisemmin poltettu, ulko-
  rakennukset olivat pystyssä ja maasto oli vapaa vihollisista. 
 

13.05 Komppanian päällikkö lähti joukkueiden johtajien kanssa maastontiedusteluun 
etuvartioasemiin Maunuvaaraan. 

  
13.00 -17.00 Komppania kunnosti varusteita ja puhdisti aseita. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
19.00 Komppanian päällikkö antoi valmistavan käskyn siirtymisestä etuvartioase-

miin. Vaihto tapahtuu täydellisesti 1.1.1940 klo 07.30. I joukkue lähtee klo 
05.45, II joukkue klo 05.50, III joukkue klo 06.00 ja IV joukkue klo 06.05. 

 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

1.1.1940  Sää: Kirkas, pakkanen noin 14 astetta. 
 
 05.00 Herätys. 
 
 05.20 Aamukahvi. 
 
 05.45 - 07.30 Komppania vaihtui etuvartiokomppaniaksi.  
 

08.25 Alikersantti Niilekselä lähti kahden miehen kanssa tiedusteluretkelle. Partio 
eteni Lapinjärven länsipuolelle, missä tehtävänä on ottaa selvää Koistilassa 
olevasta vihollisesta. 

 
 11.40 Ruokailu. 
 
13.10 Niilekselän partio palasi ja kertoi että, Pirttimäen ja Koistilan välisessä notkel-

massa vihollisilla on nuotio. 
 
13.35 Alikersantti Pietarila lähti kahden miehen kanssa tiedusteluretkelle Pirttimäen 

ja Koistilan väliseen maastoon, tehtävänä tähystää Koistilaa ja ottaa selvää 
siellä olevista ”ryssistä”. 

 
16.00 Tähystäjä ilmoitti edelleen, että he näkivät, että Koistilan itäpuolelta tuli neljä 

miestä, jotka kävivät Koistilan päärakennuksessa ja hetken kuluttua palasivat 
takaisin samaan suuntaan. 

 
16.00 KK miehet ilmoittivat, että Koistilan korkeudella, tien vasemmalla puolella, on 

konekivääripesäke. 
 
16.50 Alikersantti Pietarilan partio saapui ja kertoi, että Koistilan saunasta nousi 

höyry ja yksi mies kävi hakemassa halkoja. Samoin saunasta kuului ääniä. 
Koistilan takana tiellä näkyi rattaitten jälkiä. Miehet luulivat, että tiellä on 
kuljetettu tykkiä. Samoin partio kertoi, että tien vasemman puoleinen maasto 
on vapaa vihollisista. 

 
17.30 Ruokailu joukkueittain. 
 
21.00 Kaksi aliupseeria ja kuusi miestä lähti kersantti Viinalan johtamana partio-  
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retkelle Koistilaan. Partion tarkoituksena on polttaa Koistilan sauna ja 
päärakennus. 

      
Yöpyminen korsuissa. 

 
2.1.1940  Sää: Lumisade.  
 

00.55 Kersantti Viinalan partio palasi. Partio ei saanut poltettua Koistilaa, koska
  talo oli varmistettu usealta taholta. 

 
06.00 Herätys. 
 
06.30 Aamukahvi. 
 
11.30 Ruokailu. 
 
12.50 Alikersantti Kyöstilä lähti kolmen miehen kanssa partioretkelle Koistilan ja 

  Pirttimäen maastoon, tehtävänä on siellä olevien ”ryssien” vahvuus. 
 
17.30 Ruokailu. 
 
17.50 Kyöstilän partio saapui tiedusteluretkeltä ja kertoi, että Koistilan riiheen ja 

saunaan oli majoitettu noin joukkueen verran vihollisia. Tietä Koistilan ja 
Pirttimäen välillä ei ole kuljettu kuin jalkaisin. Pirttimäestä kuului hakkaamista 
ja puhetta. 

 
 Yöpyminen korsuissa. 
 

3.1.1940  Sää: pilviä, pakkasta noin – 10 astetta. 
 

06.15 Vartiomies ilmoitti, että Koistilan suunnasta kuului moottoriajoneuvon ääntä 
ja sen jälkeen voimakas räjähdys. 

 
 06.30 Aamutee joukkueittain. 
 
 08.05 Tien oikealta puolelta kuului kiväärin ja konepistoolin laukauksia. 
 

09.20 I joukkueesta saapui ilmoitus, että ”ryssän” partio on hiihtäen edennyt 
Latvajärven pohjoispuolitse I joukkueen asemien sivulle, josta avasi tulen 
korsua kohti. Partio palasi sen jälkeen entistä latuaan takaisin. 

 
09.40 Alikersantti Kyöstilä lähti kahdeksan miehen kanssa tuhoamaan ”ryssän” 

partiota. 
 
11.00 Kranaatinheittimen ja tykistön tulta jota jatkui hämäräntuloon saakka. 
 
11.05 Kyöstilän partio saapui. Partio eteni Latvajärven itäpäähän ”ryssän” latua 

myöten vihollisia tapaamatta. Arvioi vihollisia olleen noin joukkueen verran. 
 
11.30 Ruokailu joukkueittain. 

  
12.30 ”Ryssät” hyökkäsivät vasemmalta III joukkueen asemiin. Saivat ammutuksi 

parivartiossa olleet sotamiehet Heimo Ojanahon ja Väinö Vaikojan. Vartio-
miesten kaatuessa viholliset pääsivät murtautumaan asemiin, koska 
vasemmalla miehitys oli harvaa. III ja IV joukkueen aseman ollessa kestämä- 
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 tön, ne irrottautuivat ja asettuivat puolustukseen puron eteläpuolelle. Kun 

oikealta irrottautuneet I ja II joukkue, sekä käytettäväksi annettu luutnantti 
Suupohjan joukkue olivat yhtyneet II ja IV joukkueeseen jäi IV joukkue viimeksi 
mainittuun asemaan. Muu osa kiersi myllypadon kautta puron pohjoispuolitse 
ja ottivat haltuunsa entiset asemat.  
Tykistön ja kranaatinheittimen keskitys klo 15.15 – 15.30. H-hetki klo 15.30. 
järjestettiin tehostettu varmistus. 
 

 20.20 Ruokailu. 
 

23.10 Lähti tiedustelupartio, 1+5, Lapiovaaran kautta tavoitteena Koistila. Tehtävänä 
on vihollisen tiedustelu. 

 
 Yöpyminen korsuissa.  
 
 Haavoittuneet: Vänrikki Oravainen, sotamiehet Mauno Kukkola ja Antti 

Koskenkorva. 
 

4.1.1940  Sää: Kirkas, pakkasta – 16 astetta. 
 

02.30 Tiedustelupartio palasi kertoen, että Lapiovaarasta, talon seuduilta, kuului 
ääniä. 

 
05.00 - 07.50 Suoritettiin etuvartiokomppanioiden vaihto 4.K:n kanssa.  
 
08.30 Komppania saapui leirialueelle ja järjesti kenttävartion ja varmistuksen omalle 

lohkolleen. 
 
10.20 Komppanian päällikkö lähti joukkueenjohtajien kanssa maaston ja samalla 

asemien tiedusteluun. 
 
11.50 Alkoi vihollisen tykistön ja kranaatinheittimien ammunta. 
 
 Ruokailu. 
 
11.55 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että hälytysvalmiutta on lisättävä. 
 
13.00 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että päävastarinta-asemat miehitetään. 
 
13.00 Oma tykistö ja kranaatinheitin avasi tulen vihollisen asemia vastaan, jonka 

jälkeen vihollisen tuli lakkasi. 
 
15.00 Otettiin pois miehitys päävastarinta-asemista. 
 
17.30 Ruokailu. 
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

5.1.1940  Sää: Kirkas pakkanen – 31 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi joukkueittain. 
 
 07.20 I joukkue lähti Maunuvaaraan 5.K: luutnantti Kujalan käyttöön. 
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 11.00 Ruokailu. 
 
 11.05 Ilmahälytys. (Lentokoneita ei näkynyt asemien eikä leirialueen yläpuolella). 
 
 12.00 Vaihdettiin kenttävartion miehitys, II joukkue III joukkueen tilalle. 
 
 12.15 Ilmavaara. 
 
 13.00 Määrättiin III joukkue ilmatorjuntajoukkueeksi. 
 

15.05 Pataljoonasta tuli käsky, että meidän komppaniamme lähettää varmistus-
partion, 1+6, Sakarivaaraan. Partio etenee omien varmistusasemiemme 
kautta. 

 
15.40 Edellä mainittu varmistuspartio lähti Sakarivaaraan. 
 
17.20 Viisi vihollisen ammusta tuli tykistöasemiemme läheisyyteen. 
 
17.25 Ruokailu. 
 
18.30 Varmistuspartio saapui. Partio kävi Sakaivaaran itärinteellä. Partio kuuli 

Sakarivaaran suunnasta jalkojen tömistelyä. Välimaasto Sakarivaaran ja Latvan 
välillä on vapaa vihollisista. 

 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

6.1.1940  Sää: Kirkas pakkassää – 22 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 06.45 IV joukkue lähti I joukkueen tilalle Maunuvaaraan. 
 

10.00 Komppanian päällikkö lähti kolmen aliupseerin ja neljän miehen kanssa tie-
dusteluretkelle ”linnunlaulupuulle”. Perille saavuttuaan partio kuuli kompassi-
suunnasta 10-00 kone-, ja pikakiväärin ja konepistoolin  ammuntaa sekä 
kiväärin tulta. Lisäksi Sakarivaaran suunnasta kuului hakkuuääniä. Partio otti 
tullessaan ladun varresta puhelinjohtoa noin 2000 metriä, jonka tykistön 
miehet olivat metsään jättäneet. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
13.05 Partio saapui ”Linnunlaulupuulta”. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
20.15 Komppanian päällikkö sai käskyn lähettää partion polttamaan Sakarinvaaran 

talon. 
 
22.15 Partio vänrikki Alhon johtamana lähti Sakarivaaraan. 
 

7.1.1940  Sää: Kirkas pakkassää, - 25 astetta. 
 
 01.05 Koistilan suunnasta alkoi kuulua kk, pk, kp:n ja kiväärin laukauksia. 
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 01.40 ”Ryssä” ampui kranaatinheittimellä neljä laukausta. 
 

01.45 Annettiin käsky päävastarinta-asemien miehittämisestä. Sotamies Tauriainen 
haavoittui. 

 
03.00 Ammunta lakkasi. 
 
03.30 Miehet vapautettiin asemista. 
 
04.00 Partio saapui Sakarivaarasta ja kertoi sytyttäneensä Sakarivaaran talo tuleen. 
 
06.00 Herätys. 
 
06.30 Aamukahvi. 
 
07.00 - 08.30 Komppania siirtyi 6.K:n tilalle tien vasemmalle puolelle ja järjesti varmistuk-

sen. 
 
11.00 Ruokailu. 
 
14.00 Oma tykistö ampui hakuammuntaa Lapiovaaraan ja Koistilaan. 
 
14.15 Komppanian päällikkö sai käskyn lähettää partion Ahvenlammelle ottamaan 

selvää sinne ilmestyneistä kolmesta ladusta, minne ladut johtavat. 
 
14.30 Partio lähti Ahvenlammelle. 
 
17.30 Partio saapui Ahvenlammen maastosta. Partio kävi Ahvenlammen pohjoispuo-

lella, puron varressa. Partio ei tavannut mitään. 
 

8.1.1940  Sää: Pilvinen, lumisadetta – 5 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.30 Komppanian päällikkö antoi käskyn korsujen rakentamisesta. 
 

08.35 Komppanian päällikkö määräsi vänrikki Alhon ja ylikersantti Hätön  Maunu-
vaaraan maastontiedusteluun. 

 
08.40 -11.00 Korsujen rakentamista. 
 
11.00 Ruokailu. 
 
11.50 I joukkue saapui Maunuvaarasta. 
 
12.00 -17.00 Ase-, ja varushuoltoa. 
 
17.00 Ruokailu. 

 
9.1.1940  Sää: Pilvinen, - 7 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
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 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.30 -11.00 Ase-, ja varushuoltoa. 
 

09.30 Komppanian päällikkö sai käskyn lähettää partion, 1+3, Maunuvaaran kautta 
Ylä-Alannejärvelle, tehtävänä varmistusladun avaaminen. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
11.50 Saapui Myllypartio, joka oli saanut yhteyden ”Korpin” lähettämään partioon 

Ylä-Alannejärvestä 50 metriä itään päin. 
 
12.00 -17.00 Ase-, ja varushuoltoa. 
 
18.20 Komppanian päällikkö antoi valmistavan käskyn siirtymisestä etuvartiokomp-

paniaksi. 
 
18.30 Saapui partio Ylä-Alannejärveltä. Partio näki useita hajanaisia latuja, joista 

pienemmät partiot olivat käyttäneet, Ylä-Alanne ja Ala-Alannejärvien 
seuduilla. Partio otaksui niitä omien partioiden laduiksi. 

 
10.1.1940  Sää: Pilvinen, - 3 astetta. 
 
 05.00 Herätys. 
 
 05.30 Aamukahvi. 
 
 05.30 -11.00 Siirtyminen etuvartiokomppaniaksi Maunuvaaraan 6.K:n tilalle. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 14.00 II ja III joukkue koemiehitti asemat. 
 
 14.05 Komppanian päällikkö tarkasti asema. 
 

16.00 Tien oikealta puolelta kuului I joukkueen kohdalta noin 10 -15 konepistoolin 
laukausta. 

 
17.05 Lähetti toi ilmoituksen, että noin joukkueen vahvuinen vihollispartio saapui 

hiihtäen klo 16.00 Latvajärven rantaa myöten I joukkueen asemia kohti. 
Vartiossa ollut konepistoolimies avasi tulen partiota kohden, joka perääntyi 
tulolatujaan takaisin. 

 
18.00 Ruokailu joukkueittain. 
 

11.1.1940  Sää: Pilvinen, - 2 astetta. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 

10.25 I joukkueesta tuli ilmoitus, että klo 10.15 hiihti noin seitsemän miehinen 
”ryssän” partio asemia kohti. Kun vartiomiehellä ei toiminut pikakivääri, niin 
vihollispartio pääsi palaamaan ilman laukaustenvaihtoa takaisin. 

 
11.00 Ruokailu. 
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18.00 Ruokailu. 
 

12.1.1040  Sää: + 2 astetta. 
 
 06.30 Aamukahvi.  
 

08.10 Alkoi vihollisen tykistö-, ja kranaatinheitintuli jota kesti lyhyitä taukoja lukuun 
ottamatta klo 15.40 saakka. 

 
09.20 Partio, 1+3, 6.K:sta meni asemiemme kautta vasemmalta ottamaan yhteyttä 

Ilomäen joukkoihin. 
 
09.30 Partio Jarva ilmoittautui 2./KKK:sta, vahvuus 1+8. Sai käskyn asettua varmis-

tukseen vasemmalle sivustalle, Myllypuron eteläpuolelle, myllyn padosta 
vasemmalle. 

 
13.30 Puolenpäivän jälkeen vihollisen tykistövalmistelu kiihtyi ja vihollisen hyök-

käysvaunut kävivät useaan otteeseen Koistilan mäellä ampumassa ammus-
lastinsa. Oma panssarintorjuntatykkimme rikkoi yhden hyökkäysvaunun ja 
vaimensi toisen tykin. 

 
13.50 Komppanian vasemmalta sivustalta kuului ensimmäinen kiväärin laukaus. 
 
14.15  Vahva vihollisosasto hyökkäsi (arviolta kaksi komppaniaa) konekiväärin ja 

jalkaväen konetuliaseiden avustamana komppaniamme vasemmalle sivustalle. 
Hyökkäys torjuttiin. 

 
14.25 Pyydetty tykistön ja kranaatinheittimen tuli-isku sai vihollisen perääntymää 

joukkoineen Lapiovaaran itärinteelle. 
 
15.05  6.K:sta ilmoittautui kaksi ryhmää. Ryhmät lähetettiin myllypadon luokse, 

vasemman sivustan lisävarmistukseksi. 
 
15.40 Pyydetty tykistö-, ja kranaatinheitin tuli-isku ammuttiin Koistilan talon taakse. 
 
17.40 Vapautettiin miehet asemista ja järjestettiin tehostettu varmistus. 
 
20.00 Ruokailu. 
 
20.15 Komppanian päällikkö antoi valmistavan käskyn komppanian vaihtoa varten. 
 

13.1.1939  Sää: Lumisadetta, - 5 astetta. 
 
 05.30 - 09.00 Suoritettiin etuvartiokomppanian vaihto 4.K:n kanssa. 
 
  Komppanian majoitus 4.K:n telttoihin, tien oikealle puolelle. Vartiot asetettiin. 
 
 09.00 Aamukahvi 
 
 12.00 Ruokailu. 
 
 17.30 Ruokailu. 
 

23.00 Ahvenlammen partio saapui. Partio toi yhden ”ryssän” vankina. ”Ryssä” oli 
tavattu läheltä Ahvenlampea kuusenjuurelta nukkumasta. 
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  Yöpyminen teltoissa. 
 
14.1.1940  Sää: Pilvinen, - 15 astetta. 
 
 04.30 Herätys. 
 
 05.30 Aamukahvi. 
 
 08.45 Komppania lähti hiihtomarssille. 
 

10.35 Komppania saapui järvikannakselle ja majoittui telttoihin. Aliupseerivartio 
Kauniskankaalle määrättiin I joukkueesta. 

 
12.00 Vartio ammusvarastolle. Yhteyspartio Lapiovaaraan. 
 
15.30  Ruokailu. 
 

15.1.1940  Sää: Kirkas, - 35 astetta. 
 
 06.30 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.00 -17.00 Ase-, ja varushuoltoa. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
16.1.1940  Sää: Kirkas, - 25 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 

08.30 II ja IV joukkue lähtivät rakentamaan saunaa. I ja komentoryhmä lähti ra-
kentamaan katoksia kanttiiniautolle ja tavaroille. III joukkue jää ilmatorjuntaan 
leirialueelle. 

 
10.30 Komppaniasta lähetettiin alikersantti Viinala pikakiväärin, pikakivääriampujan 

apulaisen ja kahden patruunankantajan kanssa pataljoonan esikuntaan ilma-
torjuntaryhmäksi. 

 
11.40 IV joukkueesta lähti vaihto, 2+10 miestä, Alapitkään aliupseerivartioon, 

ensimmäisen joukkueen tilalle. 
 
12.00 -15.40 Saunan rakentamista. 
 
14.15 ”Ryssän” lentokone lensi Nurmeksesta päin tien suunnassa, noin 400 – 500 

metrin korkeudessa. Ilmatorjuntajoukkue avasi tulen, mutta ei saanut 
osumaan. 

 
17.30 Ruokailu. 
 
20.35 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn huomisen päivän palvelusta 

varten: 
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 I, II ja IV joukkue lähettää, kukin yhden aliupseerin, yhden pikakiväärin, 

pikakivääriampujan ja ampujan apulaisen aamulla klo 07.30 ilmatorjuntaan 
Kannaksen taloryhmään siten, että ensimmäiseen taloon yksi, toiseen yksi ja 
kolmanteen taloon yksi ilmatorjuntaryhmä. Kolmas joukkue jää edelleen ilma- 

 torjuntajoukkueeksi. 
 Muu osa komppaniasta lähtee klo 08.30 rakentamaan saunaa vänrikki Alhon 

johdolla. 
 

17.1.1940  Sää: Kirkas, - 30 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.30 Lähtö saunanrakennukselle. 
 
 09.20 Pataljoonasta tuli käsky, että yksi joukkue on pidettävä taisteluvalmiina, koska  

vahvahko vihollispartio on tavattu Juurikka-ahon itäpuolella. Partion vahvuut-
ta ei tiedetä, eikä sen kulkusuuntaa. Partion tuhoamiseen on lähetetty partio 
6.K:sta ja esikuntakomppaniasta. 
 

 11.00 Ruokailu. 
 

12.45 Pataljoonasta tuli käsky, että komppania lähettää partion Lehmivaaran kautta 
Lapiovaaraan. 

 
13.20 Partio lähti Lapiovaaraan. Partio etenee kompassisuunnassa 14-00 Lehmi-

vaaraan ja siitä samassa suunnassa noin 800 metriä ja siitä edelleen suunnassa 
01-00 Lapiovaaraan. Lapiovaarasta palataan leirialueelle. 

 
16.45 Partio saapui Lapiovaarasta. Partio ei ollut tavannut matkallaan ”ryssien” 

latuja. 
 
17.30 Ruokailu. 
 

18.1.1940  Sää: Kirkas, pakkasta - 23 astetta. 
 
 06.00 Aamukahvi. 
 
 08.15 Lähtö saunan rakennukselle. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.15 -15.30 Saunan rakennustöitä. 
 
 15.45 Pataljoonasta saapui seuraava puhelinsanoma: 

Prikaati Vuokon tunnussana on 18.1.1940 klo 16.00 – 21.1.1940 klo 16.00 asti 
on Aho – Lempi. Kaikki miehet on opetettava siten, että he osaavat tunnus-
sanaa oikein käyttää ja tarkastavien upseerien on todettava, että tunnussana 
on annettu kaikille. Valta tiedottaa tunnussana omilleen perusyksiköilleen ja 
lisäksi etulinjassa oleville. 
Tällä hetkellä idässä toimiva oma partio ei tiedä ko. tunnussanaa. 
 
   Merkinnyt Vainio 
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15.50 Pataljoonasta saapui seuraava käsky: Luutnantti Taskila. ”Ryssän” varmistus 
on todettu noin 2,5 km Koiravaarasta itään. 

 ”Ponsi” käskee: 
 1) 4.K  vahvistettuna konekivääripuolijoukkueella Koiravaaraan. 
 2) 5.K:sta yksi joukkue vahvistettuna konekivääripuolijoukkueella Lapiovaa- 
     raan. 
 3) Vänrikki Kananen siirtyy Koiravaaraan sen jälkeen kun konekivääripuolijouk- 
      kue ja 5.K:n osa on saapunut Lapiovaaraan. 5.K:n osan ja konekivääri puoli- 

    joukkueen on saavuttava Lapiovaaraan ennen klo 18.00. 
4) Yhteyttä Koiravaaran ja Lapiovaaran kanssa on tehostettava. 
5) 5.K asettaa 19.1. alkaen ainoastaan kaksi pikakivääriä Kannakselle ilmator- 
     juntaan. 
   Vainio 
 

 16.45 Ruokailu. 
 
 17.30 II joukkue ja konekivääripuolijoukkue lähtivät Lapiovaaraan. 
 

17.30 Komppanian päällikkö sai pataljoonasta käskyn siirtyä huomisaamuna 4.K:n 
reserviksi Koiravaaraan. 

 
18.00 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn: 
 Herätys huomenaamulla klo 05.00. Kello 05.30 aamukahvi. Kello 06.30 komp-

pania järjestyy tielle järjestyksessä, I joukkue, komentoryhmä, III ja IV joukkue, 
patruuna-ajoneuvot. II joukkueen aamukahvi klo 06.00, mukaan lähtee I 
joukkueesta yksi aliupseeri ja kaksi miestä. Ilmavaara on huomioitava 
matkalla. II joukkueesta on puoli joukkuetta oltava lähtövalmiina Lapiovaa-
rassa klo 08.00. 

 
23.10 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että 18.1.1940 lähtö Koiravaaraan perutaan. II 

joukkue jää toisteiseksi Lapiovaaraan. Komppania jää Kannakselle ja ilma-
torjuntaryhmät lähetetään Kannaksen taloryhmään. 

 
19.1.1940  Sää: Kirkas, pakkasta – 21 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 

06.30 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että osasto von Essen on lähettänyt reservi-
joukkueen klo 06.00 Tolkeen tienhaarasta. Joukkue menee Lapiovaaraan ja 
vapauttaa sieltä meidän II joukkueen. Komppania lähettää oppaan reservi-
joukkueelle Lapiovaaraan. 

 
09.35 Kolme ”ryssän” lentokonetta lensi Kuhmosta päin tien suunnassa. Omat 

ilmatorjuntakonekiväärit avasivat tulen koneita vastaan Juurikka-ahon seu-
duilla. Koneet kääntyivät suoraan itään. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
11.20 II joukkue saapui Lapiovaarasta. 
 
13.10 Kolme ”ryssän” lentokonetta lensi tien suunnassa Nurmekseen päin noin 700 

– 900 metrin korkeudella. Ilmatorjuntajoukkue avasi tulen koneita kohti, 
mutta tuloksetta. 
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17.00 Ruokailu. 
 
19.10 II joukkueesta lähti yksi ryhmä Lapiovaaraan jonka tehtävänä on partioida 

Lapiovaaran ja Juurikka-ahon välillä. Ryhmä majoittuu Lapiovaaraan. 
 
20.45 Komppanian päällikkö antoi käskyn sirpalesuojien rakentamisesta ja sauno-

misesta seuraavana päivänä. 
 

20.1.1940  Sää: Pilvinen, - 18 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 08.30 -11.00 Saunan ja sirpalesuojien rakentamista. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.00 -16.00 Rakennustöitä. 
 

12.55 Yksi ”ryssän” kone lensi tien suunnassa Nurmekseen päin 800 – 900 metrin 
korkeudessa. 

 
13.15 Kone palasi takaisin. Ilmatorjuntajoukkue avasi kummallakin kertaa tulen, 

mutta tuloksetta. 
 
17.00 Ruokailu. 
 

21.1.1940  Sää: Pilvinen, - 14 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 07.00 Aamukahvi. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 

13.45 Pataljoonasta saapui puhelinsanoma, jossa ilmoitettiin, että Prikaati Vuokon 
tunnussana on 21.1.1940 klo 16.00 – 24.1.1940 klo 16.00 on ”Karhu – Mäki”. 

 
17.00 Ruokailu. 
 

22.1.1940  Sää: Kirkas, - 14 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamutee. 
 
 08.00 -11.00 Saunan ja sirpalesuojan rakentaminen. 
 

10.30  Ilmahälytys. Kolme vihollisen pommikonetta ylitti leirialueen. Lensivät 
Kuhmosta Nurmekseen päin. 

 
11.00 Ruokailu. 
 
13.30 Ilmahälytys. Yksi vihollisen pommikone lensi Nurmeksesta Kuhmoon päin. 
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13.00 -16.00 Saunan rakentaminen. 
 
17.00 Ruokailu.  
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

23.1.1940  Sää: Kirkas, -20 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00 -11.00 Saunan laitto. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.40 Ilmahälytys. Yksi vihollisen pommikone lensi Nurmeksesta Kuhmoon päin. 
 
 13.00 -16.00 Saunan laitto. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
24.1.1940  Sää: Pilvinen, vähän lumisadetta, - 14 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00-10.00 Saunominen. I joukkue. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00 -17.00 Saunominen. II ja IV joukkue. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
25.1.1940  Sää: Pilvinen, - 14 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00 -11.00 Saunominen. Toimitusjoukkue. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00 -15.00 Saunominen. III joukkue. 
 
 15.40 Saapui ilmoitus Ilomäen rykmentistä, että muutetut tunnussanat ovat: 

24 -25.1.1940   ”Turtola” 
  26 -27.1.1940   ”Simo” 
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28 -29.1.1940   ”Härmä” 
  30 -31.1.1940   ”Kuuhovi”  
    1 -2.2.1940   ”Tornio” 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 20.00 Saunominen. III joukkue ja komentoryhmä. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
26.1.1940  Sää: Osittain pilvistä, - 14 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00 -11.00 Lumipukujen pesua, I ja II joukkue. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00 -16.00  Lumipukujen pesua jatkettiin. 
 
 14.10 Ilmahälytys. Kolme vihollisen lentokonetta lensi itään päin. 
 
 14.45 Ilmahälytys. Neljä vihollisen lentokonetta lensi itään päin. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 19.00 Komppanian päällikkö piti puhuttelun komppanialle. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
27.1.1940  Sää: Kirkas, - 21 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 08.00 -11.00 Lumipukujen pesua. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 13.00-16.00 Valmistautuminen marssia varten. 
 
 16.30 Ruokailu. 
 
  Yöpyminen teltoissa. 
 
28.1.1940  Sää: Pilvinen, - 13 astetta. 
 
 00.10 Komppanian päällikkö antoi valmistavan käskyn komppanian siirtymisestä 
  Ahvenlammen maastoon. 
 

14,25 Komppanian päällikkö antoi käskyn, että komppania lähtee marssille klo 
15.20. 
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15.40 Komppania lähti hiihtomarssille. 
 
23.03 Komppania saapui Kivijärven maastoon. 
 

29.1.1940  Sää: Pilvinen, pakkasta – 16 astetta. 
 

02.30 Komppanian päällikkö antoi joukkueenjohtajille toimintakäskyn: Tavoitteena 
Lieksan tien kilometripylväiden 78 – 79 välinen maasto. Tehtävänä varmista-
minen ja sitominen. 

 
04.30 Aamukahvi. 
 
05.25  Komppania lähti pataljoonan mukana hiihtomarssille. 
 
09.20 Komppania saapui Kalettomanjärven maastoon. Komppania toimi pataljoonan 

reservinä. 
 
17.50 Ruokailu. 

 
30.1.1940  Sää: Vähän pilvistä, - 17 astetta. 
 
 06.00 Herätys. 
 
 06.30 Aamukahvi. 
 
 07.30 Komppanian päällikkö antoi valmistavan hyökkäyskäskyn joukkueen johtajille. 
  

07.45 Alikersantti Haapakorva lähti tiedustelu-, ja latupartioon, vahvuus 1+8, 
tavoitteena Klemetti, kompassisuunnassa 58-00. 

 
08.00 Komppania lähti hiihtäen liikkeelle, tavoitteena Klemetti. Klemetissä tehtävä-

nä on katkaista vihollisen huoltotie ja häiritä liikennettä Klemetin kautta. 
 
11.40 Komppania saapui ilman taisteluita huoltotien varteen ja katkaisi tien 300 

metriä Klemetistä länteen. Tielle tuhottiin kuorma-auto. 
 
11.55 Tuhottiin yksi auto ja kaksi ratsuhevosta ja kahta haavoitettiin. 
 
12.20 II joukkueen, kolmas ryhmä, yritti vallata tien pohjoispuolelta, itään olevan 

kukkulan, mutta perääntyi ylivoiman takia takaisin komppanian tasalle tien 
pohjoispuolelle. 

 
12.40 Pataljoonan komentajalle lähetettiin ilmoitus tien katkaisemisesta. 
 
19.00 Laaksosen joukkue saapui 4.K:sta ja asetettiin komppanian reserviksi. 

Reserviläinen Niilo Laitinen kaatui. 
 
20.00 -22.00 Ruokailu ryhmittäin.  
 

31.1.1940  Sää: Kirkas, -20 astetta. 
 

09.05 Kaksi joukkuetta saapui 6.K:sta (Vänrikit Karikoski ja Vestman) ja vänrikki 
Eskelisen konekivääripuolijoukkue. 

 
09.45 Lähti yhdyspartio Pikkarainen ottamaan yhteyttä everstiluutnantti Ruotsaloon. 
 



     30/53 
 
 
11.15 Ensimmäisestä pataljoonasta saapui komppania Jussila varmistamaan 5.K:n 

tehtävää. 
 
13.00 Jussilan komppania miehitti 5.K:n asemat. 
 
14.00 5.K saapui teltoille lepäämään. 
 
14.05 Yhdyspartio Pikkarainen saapui käytyään Ruotsalon ja Muroleen osastoissa. 

Päivän kuluessa tuhottiin useita vihollisen partioita. 
 
14.30 Ruokailu. 
 
22.05 Saapui ilmoitus ”Vaino 1:stä”, että ylhäältä tulleen käskyn mukaan on 

ryhdyttävä tiellä pioneeri-, ja murrostustöihin, että voidaan pitää nykyiset 
asemat. On haettava paikka panssarintorjuntatykille ja ilmoitettava palaavan 
partion mukana, tarvitaanko konekiväärien tai jalkaväen apua ja onko tarvetta 
työvälineille. Toiminta alkaa tänään klo 22.00. 

 
 Reserviläinen Kaarlo Helenius haavoittui pahasti. Helenius kuoli Jsp:llä 

1.2.1940. 
 
22.25 Lähti ilmoitus ”Vainio 1:een” edellä olevan käskyn mukaisesti, mitä tarvitaan. 
 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

1.2.1940  Sää: Pilvinen, lumisadetta – 5 astetta. 
 
 04.00 Herätys. 
 
 04.30 - 07.15 Komppania siirtyi Jussilan komppanian paikalle eteen. 
 
 08.10  ”Ryssä” aloitti keskityksen asemiamme vastaan. Samoin hyökkäysvaunu ampui
  tykillä ja konekivääreillään, myös tykistö oli ammunnassa mukana. 
 
 10.45 Vihollinen yritti hyökkäystä tykistön ja kranaatinheittimien tukemana, mutta
  hyökkäys torjuttiin. 
 
 13.15 Kaksi vihollisen lentokonetta lensi tien suunnassa Nurmekseen päin. 
 

13.50 Tykistön tuli lakkasi ja vihollinen yritti nyt pienemmällä osastolla, mutta sekin 
hyökkäys torjuttiin. 

 
 Sotamies Nissinen kaatui ja yhdeksän miestä haavoittui. Haavoittuneet olivat: 
 
 Alikersantit Laukka U 
  Laukka L 
 Sotamiehet Junno V 
  Viio O 
  Haapala V 
  Hyvärinen K 
  Petäjäoja J 
  Pirttikoski 
  Huuskonen M   
 
22.00 -23.00 Luutnantti Jussilan komppania vaihtoi meidän tilalle. Majoituttiin telttoihin. 
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Tuhottiin useita kymmeniä ”ryssiä”, muun muassa eräs 12 miehen upseeripar-
tio. 

     
2.2.1940  Sää: Pilvinen, lumisadetta, pakkasta – 7 astetta. 
 
 01.30 Ruokailu. 
 
 06.15 Herätys. 
 

07.00 III joukkue lähti Klemetistä Sivakkaan noin 400 metrin päässä olevalle mäelle, 
missä joukkue alistetaan kuudennelle komppanialle. IV joukkue järjestää 
etuvartion Karikosken joukkueen tilalle. Loppuosa joukkueesta jää kuudennen 
komppanian reserviksi. I ja II joukkue siirtää teltat noin 600 metriä etelän 
suuntaan. 

 
13.00 Kaksi ”ryssän” lentokonetta lensi Nurmeksesta Kuhmon suuntaan. 
 
16.00 Komppanialle tuli hälytys, jonka johdosta komppania järjestäytyi lähtöön, 

muuta lähtö peruutettiin. 
 
18.30 Tuli uusi hälytys. Komppania järjestäytyi entiselle leirialueelle, jossa ilmaantui 

mukaan yksi joukkue Jussilan komppaniasta. Komppanian oli määrä iskeä 
vihollisen sivustaan, jos vihollinen hyökkää, mutta hyökkäystä ei kuitenkaan 
tapahtunut ja lähtö peruttiin. Sitä vastoin järjestettiin vasemmalle sivustalle 
yksi ryhmä varmistukseen. Yöpyminen teltoissa. 

 
3.2.1940  Sää: Kirkas. – 32 astetta. 
 
 01.10 Hälytettiin komppania, mutta lähtöä ei tullutkaan. 
 

03.40 Komppanian päällikkö antoi käskyn telttojen siirtämisestä huoltotien varteen, 
noin 500 metriä etelän suuntaan. 

 
07.00 -10.00 Telttojen siirtäminen. Vihollisen lentotoiminta on vilkasta. 
 
10.00 Pataljoonasta tuli ilmoitus, jonka mukaan komppanian on oltava valmiina. Jos 

apua tarvitaan, niin komppania etenee huoltotien oikeata puolta ja iskee 
vihollisen sivustaa. 

 
10.10 IV joukkue saapui 6.K:sta. 
 
10.30 Ruokailu. 
 
13.00 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että yksi joukkue on komppaniasta pidettävä lähtö-

valmiina. 
 
18.00 Ruokailu.  
 
20.50 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn: Komppania siirtyy tästä 

paikasta toiseen kohtaan. Pataljoonasta irrotetaan ensimmäinen ja viides 
komppania. Herätys huomisaamua klo 03.45, teltat puretaan ja komppania 
järjestäytyy huoltotien varteen, teltoista 500 metriä etelään, järjestyksessä I ja 
II joukkue, komentoryhmä, III ja IV joukkue, lääkintäryhmä IV joukkueen 
takana. Komppania etenee sitten kompassisuunnassa 03-00 kolmilatua siihen  
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paikkaan, josta katkaistaan tie. III joukkue toimii ilmatorjuntajoukkueena. 
Ilmavaara on huomioitava. Etenemme noin yhden kilometrin, jossa annetaan 
uusi käsky. Patruunatäydennys suoritetaan tänä iltana. Pikakivääriä varten 
otetaan yksi tuliannos ja kivääreille kolme tuliannosta. Patruuna-ajoneuvot ja  

 teltta-ajoneuvot alistetaan vänrikki Rahkolalle. Komppanian on oltava 
marssivalmiina klo 04.40. Marssikynnys ylitetään klo 05.00. 
 

4.2.1940  Sää: Kirkas, - 33 astetta. 
 
 03.45 Herätys ja telttojen purku. 
 
 05.30 Lähtö marssikynnykselle. 
 
 05.45 Lähtö liikkeelle. 
 
 07.40 Saavuttiin noin 500 metrin päähän maantiestä. 
 
 07.45 4.K:sta ilmoittautui yksi joukkue. 
 
 07.55 Komppanian päällikkö antoi seuraavan hyökkäyskäskyn: 
 

Komppania hyökkää kahdessa linjassa. Etulinjassa I ja II joukkue, I joukkue 
toimii johtojoukkueena. Toisessa linjassa III ja IV joukkue. Kun I ja II joukkue 
ovat ylittäneet tien, kääntävät I ja IV joukkue rintasuuntansa itään ja II ja III 
joukkue länteen. Komppania ottaa haltuunsa ja miehittää kukkulan kahden 
puolen tietä. Meidän takana on joukkue 4.K:sta reservinä. 
 

08.10 Saatiin kosketus viholliseen, jolloin syntyi kiivas taistelu, jonka jälkeen komp-
pania asettui asemiin kummallekin puolelle maantietä.   

 
09.00 Konekivääripuolijoukkue, joka alistettiin komppanialle, saapui. 
 
09.30 1.K:sta saapui yksi joukkue komppanian vahvistukseksi. 
 
12.55 ”Ryssä” hyökkäsi tien oikean puolen asemia vastaan. Syntyi kiivas laukausten-

vaihto. 
 
13.15 I ja II joukkue irtaantuivat tien oikealta puolelta ja asettuivat asemiin tien 

vasemmalle puolelle. 
 
13.30 6.K:sta ilmoittautui yksi joukkue komppanialle. 
 
14.30 Ammunta lakkasi asemissa. Lentotoiminta on vilkasta ”ryssillä”. Koneista 

pudotettiin viisi pommia asemiemme taakse. 
 
19.00 Komppania irtaantui vihollisen tietämättä ja siirtyi leirialueelle minne pystytti 

teltat. 
 
 Päivän taisteluissa kaatui alikersantti Keränen Y, korpraali Ojapelto, ja Taipale 

V. Lisäksi haavoittui viisi miestä: 
 
 Sotamies Haapalainen E, Kotilainen H, Hyvärinen R, Aamuvuori V ja Åsnabryg 

K. 
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Vihollisen tappiot olivat ainakin 50 miestä. Tie miinoitettiin hyökkäysvaunujen 
torjuntamiinoilla. 

 
5.2.1940  Sää: Kirkas, - 25 astetta. 
 
 04.30 Herätys. Aamukahvi. 
 
 05.30 Komppanian telttamajoitus siirrettiin 2,5 km lounaaseen. 
 
 14.00 Ruokailu. 
 
 18.00 Ruokailu. 
 

19.40 Komppanian päällikkö toi pataljoonan komentajan käskyn lähteä komppanian 
kanssa ja miehittää Kuhmo – Saunajärvi maantie sen eteläpuolelta noin 800 
metriä Klemetistä itään päin olevat asemat. 

 
21.00  Komppania lähti leirialueelta hiihtäen edellä mainittuun tukikohtaan. 
 
23.00 Miehitettiin tukikohta tien eteläpuolelta. 
 
23.30 Kersantti Iso-Junnon partio lähti tiedustelemaan tien pohjoispuolelle ”ryssän” 

toista huoltotietä. 
 
 Vihollisen lentotoiminta oli erittäin vilkasta. 
 

6.2.1940  Sää: Kirkas, - 20 astetta. 
 

02.45 Saapui kersantti Iso-Junnon partio, joka oli edennyt kompassisuunnassa 00-00, 
maantiestä noin 800 metriä, eikä tavannut muuta kuin varmistuslatuja. 

 
03.30 Lähetettiin kersantti Jäykän partio tien pohjoispuolelle noin 2 km päähän 

ottamaan selvää ”ryssän” huoltotiestä. 
 
05.25 Kersantti Jäykän partio, joka oli käynyt noin 1,3 km päässä ja kertoi ettei ollut 

nähnyt tietä. 
 
07.30 Luutnantti Jussilan komppania miehitti asemat. 
 
08.30 Komppania saapui teltoille lepäämää. 
 
09.00 Ruokailu. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
17.50 Komppanian päällikkö antoi käskyn, että komppania siirtyy reserviin 6.K:n 

tilalle. 
 
19.00 -20.30 Komppania lähti hiihtäen ja saapui reservipaikalle jossa majoittui 6.K:n 

telttoihin. 
 
22.10  Lähetettiin tiedustelupartiot tien etelä-, ja pohjoispuolelle tien läheisyyteen 

tiedustelu ja varmistustehtävään. Yöpyminen teltoissa. 
 

7.2.1940  Sää: Kirkas pakkasta – 30 astetta. 
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05.30 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.15 - 07.00 Komppania vaihtui etulinjaan 6.K:n tilalle. 
 

08.00 Asemien itäpuolella oleva parivartio ilmoitti, että vastakkaisella mäellä liikkuu 
lumipukuisia miehiä. 

 
08.05 Komppanian päällikkö lähetti kaksi ryhmää ottamaan selvää ja miehittämään 

oikean sivustan, koska sieltä kuuluu laukaustenvaihtoa. 
 
09.10 -10.00 Harvoja laukauksia asemien länsipuolella. 
 
10.30 ”Ryssän” lentokoneet tekivät syöksyn tien varrella olevia asemia vastaan, 

johon II ja III joukkue vastasivat kiivaalla tulella, minkä johdosta koneen 
moottori meni epäkuntoon. Kone alkoi savuten liukua alas ja laskeutui noin 
1,5 km päähän leirialueen ja tien väliselle alueelle. Alikersantti Mattilan partio 
vangitsi kaksi lentäjää. Partio Pikkarainen konekiväärikomppaniasta sytytti 
pataljoonan komentajan käskystä koneen palamaan. 

 
12.50 Pataljoonan esikunnasta saapui 2+8 miestä komppanian vahvistukseksi. 
 
13.00 Saapuivat vänrikit Kannel ja Porma 4.K:sta 31 miehen kanssa komppanian 

reserviksi ja vapauttivat samalla esikunnan miehet. 
 
19.00 6.K vaihtui etulinjaan. 
 
19.30 Komppania saapui teltoille lepäämään. 
 
19.45 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 

8.2.1940  Sää: Pilvinen, - 15 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.15 - 07.30 Komppania vaihtoi etulinjaan 6.K:n tilalle. 
 

Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Muuten päivä oli rauhallinen. Sotamies 
Kaikkonen ampui vahingossa jalkaansa. 
 

 18.00 -19.00 Komppania vaihtoi 6.K:n kanssa. 
 

19.30 Komppania saapui leirialueelle. Asetettiin lähivarmistus ja majoituttiin telttoi-
hin. 

 
21.00 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn: 5.K etenee aamulla tukikoh-

dasta noin 500 metriä itään, lähelle tietä, jossa kohdassa on ”ryssän” tuki-
kohta. Komppania antaa tuli-iskuja ja oma kranaatinheitin ampuu määrättyyn 
maastokohtaan. Nyt vänrikki Herva, Jussilan komppaniasta, yhden ryhmän ja 
meidän komppanian alikersantti Mattilan kanssa tiedustelee suojaisen reitin ja 
sopivan maastokohdan komppaniallemme. Partiolla on tehtävänä maasto-, ja 
vihollistiedustelu. 

 
9.2.1940  Sää: Kirkas, -21 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
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05.30 Hervan partio saapui tiedusteluretkeltä. Partio oli hiihtänyt ladut sille kukku-

lalle josta tuli-iskut annetaan. 
 
05.35 Komppanian päällikkö antoi käskyn päivän toimintaa varten. 
 
06.00 Lähtö leirialueelta siihen paikkaan, josta tuli-iskut annettaan. 
 
10.00 Komppania saapui noin 500 metrin päähän tiestä, tien eteläpuolelle, Tuovisen 

komppanian vasemmalle sivustalle, noin 2.5 km päähän Saunajärvestä län-
teen. 

 
12.00 -12.30 Annettiin tuli-iskut ”ryssän” tukikohtaan. Komppania oli toimintavalmiina jos 

vihollinen hyökkää tukikohdastaan. 
 
15.00 Komppania irtaantui ja palasi leirialueelle. 
 
18.00  Ruokailu. 
 
19.00 Komppania siirtyi etulinjaan 6.K:n tilalle. Vihollisen hyökkäysvaunu on tiellä 

noin 300 metrin päässä asemistamme länteen päin. Lentotoiminta on vilkasta. 
 

10.2.1940  Sää: Kirkas, pakkasta – 24 astetta. 
 

02.00 - 04.00 Vihollinen ampui välillä hyökkäysvaununtykillä harvoja laukauksia. Yö oli muu-
ten rauhallinen. 

 
06.30 - 07.30 Komppania vaihtoi 6.K:n kanssa. Komppania siirtyi reservin paikalle, missä 

majoittui telttoihin. 
 
08.00 Ruokailu. 
 
09.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
18.30 -19.30 Komppania vaihtoi eteen 6.K: tilalle. Hyökkäysvaunu on tiellä pioneerien 

räjäyttämässä kuopassa, josta se ei toistaiseksi ole päässyt pois. Vaunusta 
ammutaan konekiväärillä ja tykillä. 

 
21.30 Tuli toinen vaunu toisen vaunun tykö. Kranaatinheitin ampuu häiritsemis-

ammuntaa hyökkäysvaunujen ympärille. Samoin ampui myös komppania. 
 
23.50 Kersantti Koivula lähti yrittämään tuhota hyökkäysvaunut käsikranaateilla ja 

bensiinipulloilla. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. 
 

11.2.1940  Sää: Pilvinen, - 7 astetta. 
 

02.00 Koivula palasi hyökkäysvaunujen luota. Hän ei onnistunut tuhota vaunuja. 
”Ryssä” ampuu kranaatinheittimellä ja konekiväärillä lyhyin väliajoin. Omat 
kranaatinheittimet ampuivat häiritsemisammuntaa koko yön. 

 
06.30 - 07.30 Komppania vaihtoi 6.K:n kanssa. Komppania siirtyy taakse reservipaikalle ja 

majoittuu telttoihin. 
 
08.00 Ruokailu. 
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09.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
18.00 -19.00 Komppania vaihtui eteen 6.K: tilalle. Päivän kuluessa vihollisen lentotoiminta 

oli vähäistä. Edellisen yön aikana kranaatinheittimen ja jalkaväentuli oli 
tuhonnut toistakymmentä ”ryssää”. 

 
22.10 Pataljoonasta tuli käsky taistelupartion lähettämisestä Petäjälammelle, koska 

siellä luullaan liikkuvan ”ryssän” partioita. 
 
23.30 Lähti taistelupartio, 2+10, kersantti Viinalan johtamana Petäjälammelle. 
 

12.2.1940  Sää: Pilvinen, - 8 astetta. 
 

04.30 Viinalan partio saapui Petäjälammelta. Partio ei tavannut matkalla vihollisia. 
Heti tien pohjoispuolella, hakkauksen reunassa, havaittiin kymmenet ”ryssän” 
varmistusladut. 

 
03.30 Sama partio tapasi Ilomäen partion, joka kertoi Petäjälammella olevan heidän 

yhden komppanian ja tykkipatterin. 
 
06.00 - 07.00 6.K vaihtui eteen. Komppania siirtyi reserviin lepäämään. 
 
08.00 Ruokailu. 
 
09.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.30 Ruokailu 
 
 12.2.1940 klo 24.00 lähtien tunnussana on ”Liminka”. Vihollisen lentotoiminta 

oli vilkasta. 
 

13.2.1940  Sää: Kirkas, -30 astetta. 
 
 00.30-01.00 Komppani vaihtoi eteen, 6.K:n tilalle 
 

02.15 Reservijoukkueesta lähetettiin yksi kivääriryhmä antamaan tuli-isku Kleme-
tissä olevaan ”ryssän” tukikohtaan. 

 
05.00  Partio palasi Klemetistä, jossa se oli antanut tuli-iskun. 
 
05.30 Ruokailu joukkueittain. 
 
11.45 Kersantti Viinala lähti viiden miehen kanssa ottamaan yhteyttä Ilomäen 

joukoista tulevaan partioon.  
 
16.20 Palasi partio Petäjälammelta. Partion johtaja oli tavannut kapteeni Salomie-

hen, joka selvitti toimintaansa Petäjälammella. He sopivat partioiden koh-
taamisista joka päivä klo 11.45 – 12.30 välisenä aikana Petäjälammen ja 
meidän asemiemme välissä. 

 
19.00 Komppania vaihtoi 6.K:n kanssa. 
 
20.00 Ruokailu. 



 
 
     37/53 
 
 

14.2.1940  Sää: Kirkas, -30 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.00 - 07.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. 
 

08.20 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että osasto R ampuu konekiväärillä Lieksan tien 
suunnalla ja sytyttää harhatulia. 

 
10.10 Vänrikki Oravainen lähti kuuden miehen kanssa maaston tiedusteluun Kleme-

tistä noin kaksi kilometriä itään, tukikohta 101:een. (Hirsimaja) 
 
11.30 Kersantti Viinala lähti viiden miehen kanssa ottamaan yhteyttä Salomiehen 

pataljoonasta tulevaan partioon. 
 
12.20 Palasi Viinalan partio. Partiolla ei ollut mitään kerrottavaa. 
 
13.00 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu tieto, että ”ryssien” on pyrittävä 

Klemetistä Luvelahteen. Tämän johdosta komppanian päällikkö käski että 
joukkueiden on oltava erittäin tarkkana asemissa ja jos jotakin sattuu, siitä 
heti ilmoitettava komppanian päällikölle. Sama ilmoitus annettiin 
panssarintorjuntatykin miehille ja kranaatinheittimen tulenjohtue sai myös 
käskyn olla valmiina jos jotakin sattuu. 

 
14.55 Vasemmalta, Klemetin suunnalta, kuului konekiväärin sarjoja, jonka johdosta 

varmistusta vasemmalle lisättiin. 
 
19.00 Komppania vaihtoi taakse, 6.K meni eteen. 
 
20.00 Ruokailu 
 

15.2.1940  Sää: kirkas, pakkasta – 35 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.15 - 07.00 Komppania vaihtui 6.K:n tilalle etulinjaan. 
 
 11.15 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että asemia on parannettava ja ampumakuopat
  on yhdistettävä käytävillä, esteitä on laitettava ja korsuja on rakennettava. 
  

11.30 -12.30 Viinalan partio kävi ottamassa yhteyttä Ilomäen partioon. Partio huomasi 
palatessa, että heidän hiihtoaikanaan oli ylitetty heidän latunsa kahdesta 
kohdasta, idästä Klemettiin päin. Latuja oli hiihtänyt arviolta yksi tai kaksi 
”ryssän” joukkuetta. 

 
14.00 Pataljoonasta ilmoitettiin, että omat koneet lentävät klo 14.00 -16.30.  
 
19.00 6.K vaihtoi etulinjaan 5K:n tilalle. 
 
20.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 

16.2.1940  Sää: Pilvinen, vähäistä lumisadetta, - 14 astetta. 
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05.00 Herätys. 
      

05.30 Ruokailu. 
 
 06.30 - 07.00 Komppania vaihtoi etulinjaan 6.K:n tilalle. 
 

09.30 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että Ruotsalon pataljoonasta päin on saapunut 
väsyneitä ”ryssän” 15 -20 miehen partioita. Tämän johdosta lähetettiin 
tiedustelupartio itään päin partioita etsimään. 

 
09.45 Alikersantti Pietarilan partio, 1+6, lähti tiedusteluretkelle itään päin maantien 

suunnalle. 
 
13.00 Saapui Pientarilan partio, joka oli käynyt noin 1,5 km päässä asemista itään 

päin, maantien eteläpuolella, käyden kahdessa kohdassa tien varressa. Partio 
ei nähnyt ”ryssiä” eikä heidän jälkiään. 

 
13.25 Pataljoonasta saapui ilmoitus, että oma Tuovisen komppanian partio tulee 

pohjoispuolitse. 
 
15.40 Saapui yhdyspartio, joka oli lähetetty Vainiosta, ottamaan yhteyttä Tuoviseen. 
 
16.30 -17.40 Kersantti Viinalan partio kävi ottamassa yhteyttä Salomiehen partioon.  
 
17.30 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että ”ryssät” keskittävät ajoneuvoja Mämmelään, 

jonka valmiutta on lisättävä ja varmistusta on tarkisteltava. 
 
18.00 -19.00 Ruokailu joukkueittain. 
 
19.00 Pataljoonasta ilmoitettiin, että uusi tunnussana klo 24.00 on ”Vihanti”. 

Vihollisen lentotoiminta oli vain yöllä. 
 

17.2.1940  Sää: Kirkas, - 23 astetta. 
 
 01.00 6.K vaihtui etulinjaan 5.K:n tilalle. 
 
 06.00 Ruokailu. 
 
 19.00 Komppania vaihtui 6.K :n tilalle etulinjaan. 
 

24.00 Lähti partio, 1+5, tien pohjoispuolelle tiedusteluretkelle, noin yhden kilo-
metrin päähän Petäjälammen suuntaan. 

 Vihollisen lentotoiminta oli koko vuorokauden ajan vilkasta. 
 

18.2.1940  Sää: Kirkas, - 25 astetta. 
 

01.15 Saapui partio tien pohjoispuolelta. Partiolla ei ollut mitään erikoista kerrotta-
vaa. Lentotoiminta oli yön aikana vilkasta. 

 
06.30 - 07.00 Komppania vaihtoi 6.K:n kanssa. 
 
08.00 Ruokailu. 
 
07.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. Lentotoiminta oli vilkasta. 
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18.15 -19.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
      
19.30 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että tunnussana 18.2.1940 klo 24.00 lähtien on 

”Nivala”. 
 
23.00  Lähti partio, 1+5, alikersantti Koposen johtamana tien pohjoispuolelle, 

suoraan pohjoiseen, noin 1, 5 km päähän tiestä, tiedusteluretkelle. Partion 
tehtävänä on tutkia, onko siinä maastossa liikkunut vihollinen. 

 
19.2.1940  Sää: Pilvinen, - 5 astetta. 
 

00.15 Partio tien pohjoispuolelta palasi. partiolla ei ollut mitään erityistä kerrotta-
vaa. Vihollisen lentotoiminta oli yön aikana vilkasta. 

 
06.15 - 07.00 Komppaniat vaihtoivat. 6.K tuli eteen. 
 
08.00 Ruokailu. 
 
09.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
18.15 -19.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. Vihollisen lentotoiminta oli päivän 

aikana vilkasta. 
 

20.2.1940  Sää: Kirkas, - 7 astetta. 
 
 06.15 - 07.00 Komppanioiden vaihto. 6.K tuli eteen. Lentotoiminta yön aikana oli vähäistä. 
 
 07.30 Ruokailu. 
 
 09.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 

14.40  Pataljoonalle tuli ilmoitus, että tunnussana on 20.2.1940 klo 24.00 lähtien 
”Puolanka”. 

 
 17.30 Ruokailu. Lentotoiminta päivän aikana oli vilkas. 
 
21.2.1940  Sää: Pilvinen, lumisadetta, - 7 astetta. 
 
 00.15 - 01.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. 
 

04.00 Lähipartio, 1+6, tien pohjoispuolelle noin puolentoista kilometrin päähän 
suoraan pohjoiseen. Tehtävänä on vihollisen tiedustelu. 

 
05.30 Partio tien pohjoispuolelta palasi. Partiolle ei ollut mitään erikoista kerrotta-

vaa. 
 
05.00 - 06.00 Ruokailu joukkueittain. 
 
16.30 -18.15  Partio,1+5, kävi ottamassa yhteyttä tien pohjoispuolella Salomiehen pataljoo-

nasta tulevaan partioon. Salomiehen partio ei kuitenkaan ollut saapunut 
kohtaamispaikalle. Partio palasi takaisin.  
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18.15 -19.00 Komppanian vaihto. Etulinjaan tuli kuudes komppania. Kun havaittiin, että 

vihollisen partio on mahdollisesti liikkunut leirialueen eteläpuolella, pataljoo- 
nasta määrättiin, että varmistusta on sen takia tehostettava. Järjestettiin 
lisävarmistus leirialueelle. 
 

 19.30 Ruokailu. 
 
22.2.1940  Sää: Kirkas, - 20 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.15-07.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
 

08.00 Partio, 1+6, lähti tien pohjoispuolelle, koska sinne oli ilmestynyt yön aikana 
uusia latuja. 

 
08.45 Partio palasi tien pohjoispuolelta. Partion johtaja kertoi, että noin 700 metriä 

tiestä suoraan pohjoiseen oli partion latuun yhtynyt lännestä parit ladut. 
Sitten partio oli seurannut partiolatua puron yli missä ladut olivat kääntyneet 
suoraan itään. 

 
09.20 Pataljoonasta tuli käsky lähettää taistelupartio, 1+5, itään tutkimaa ”ryssien” 

latuja ja tuhoamaan siellä esiintyvät ”ryssän” partiot. 
 
09.30 Lähti taistelupartio itään. 
 
09.35 Komppanian päällikkö pyysi kranaatinheittimen tulta Klemettiin, koska sieltä 

kuului melua. 
 
10.00 Kranaatinheitin ampui Klemettiin. 
 
10.25 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu aseita ”ryssien” radiosanomia, 

joidenka mukaan on 48 tunnin sisällä murtauduttava itään. Asiamme ovat 
loistavasti. 

 
10.45 Saapui partio idästä. Partion johtaja kertoi partion seuranneen ”ryssän” latuja 

purosta noin 1,5 km. Ladut kulkivat kompassisuunnassa 17-00. Parti arvio 
”ryssiä” olleen 15-20. 

 
11.30 Tuli pataljoonan partio, joka meni ottamaan selvää, mihin vihollisen ladut 

johtavat. 
 
14.50 Palasi partio tien pohjoispuolelta. Partiolla ei ollut mitään kerrottavaa. 
 
16.50 Ilmoitettiin pataljoonan tunnussana. Se on 22.2 klo 24.00:sta lähtien ”Vaala”. 
 
18.00 Tuli partio tiedusteluosasto kahdesta ottamaan yhteyttä meidän komppa-

niaan. Partiolla ei ollut mitään erikoista kerrottavaa. 
 
18.00 -19.00 Komppanian vaihto. 6.K tuli eteen 
 
19.30 Ruokailu. 
 

23.2.1940  Sää: Pilvinen, lumisadetta, – 5 astetta. 
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05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.00 - 07.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. 
 

08.00-10.00 Järjestettiin aliupseerivartio tien pohjoispuolelle, puron taakse. Vartio toimii 
siten, että asemastamme lähtee partio aliupseerinvartion ja vapauttaa siellä 
olevat miehet, jotka hiihtävät asemiimme, josta taas lähtee partio 
aliupseerivartioon. 

 
12.25 Tykistö ampui maaliin 101 kymmenen kranaattia. 
 
16.00 -17.00 Saatiin yhteys Salomiehen pataljoonasta tulevaan partioon. Partiolla ei ollut 

mitään erikoista kerrottavaa. 
 
18.00 -19.00 Komppanioitten vaihto. 6.K tuli eteen. 
 
20.00 Ruokailu. Lentotoiminta oli vähäistä. 
 

24.2.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 06.00 - 07.00 Komppani vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
  
  Päivä oli rauhallinen ja vihollisen lentotoiminta oli vähäistä. 
 

16.40 Ilmoitettiin pataljoonasta, että tunnussana on 24.2.1940 klo 24.00 alkaen 
”Nurmes”. 

 
16.00 -17.00 Saatiin yhteys Salomiehen partioon, partiolla ei erikoista kerrottavaa. 
 
18.30 -20.00 Ruokailu joukkueittain. Lentotoiminta vilkastui päivän kuluessa. 
 

25.2.1940  Sää: Kirkas, - 15 astetta. 
 
 00.30 - 01.00 Komppanioitten vaihto. 6.K tuli eteen. 
 
 06.00 Ruokailu. 
 
 07.00 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 18.00 -19.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. 
 

23.15 Ilmoitettiin edestä, vasemman sivustan asemista, että Klemetistä kuuluu 
hakkaamista ja hevosen hirnuntaa. Tämän johdosta komppanian päällikkö 
pyysi kranaatinheittimen tulta Klemettiin. 

 
23.35 Kranaatinheitin ampui 1o kranaattia Klemettiin. Lentotoiminta oli vilkasta 

koko päivän ajan. 
 

26.2.1940  Sää: Kirkas, - 18 astetta. 
 
 06.00 - 07.00 Komppania vaihtoi, eteen tuli 6.K. 
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08.00 Ruokailu. 
       

09.00 -13.00 Komppania lepäsi. 
 

14.30 Komppani ryhtyi rakentamaan korsuja, koska ”ryssän” hävittäjät tekivät 
matalasyöksyjä leirialueelle ja ampuivat konekivääreillä ja pudottivat neljä 
pommia. 

 
16.20 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana joka on 26.2.1940 klo 24.00 alkaen 

”Nakkila”. 
 
17.30 Ruokailu. 
 
18.10 Pataljoonasta tuli käsky, jolla kielletään yksittäisten miesten ampumasta 

lentokoneita, koska tällä ei koneille voida mitään, vaan päinvastoin paljas-
tetaan leiripaikka ja oma olinpaikka. Rangaistuksena, jos tätä rikotaan, joutuu 
mies, joka ampuu, kolmena päivänä ilman lumipukua aukealle paikalle 
ampumaan lentokoneita. 

 
18.00 -19.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
 

27.2.1940  Sää: Pilvinen, - 5 astetta. 
 

04.25 Tien pohjoispuolelta kuului räjähdys, joka johtui siitä, että ”ryssä” oli hiihtänyt 
ansamiinaan ja silpoutui kokonaan. 

 
06.00-07.00 Komppanioitten vaihto. 6.K tuli eteen. 
 
07.30  Ruokailu. 
 
08.00-17.00 Komppania lepäsi ja osa miehistä kaivoi korsuja. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
18.00 -19.00 Komppania siirtyi eteen, 6.K:n tilalle. Vihollisen lentotoiminta oli vähäistä. 
 

28.2.1940    Sää: Lumisadetta, - 3 astetta. 
 

02.30 Kaikki miehet hälytettiin asemiin, koska oli havaittu liikettä asemistamme 
itään noin 200 metriä kummallakin puolella maantietä. Kranaatinheitin ampui 
10 kranaattia siihen paikkaan jossa liikettä oli havaittu. Liike lakkasi. 

 
05.00 - 06.00 Komppanian vaihto. 6.K tuli eteen. 
 
06.30 Ruokailu. 
 
07.00 -17.00 Komppania kävi saunassa joukkueittain ja osan kaivaessa korsuja. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
17.10 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana joka on 28.2.1940 klo 24.00:sta lähtien 

”Loimaa”. Vihollisen lentotoimintaa ei ollut ollenkaan. 
 

29.2.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
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00.30 - 01.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. Partiointi tien pohjoispuolelle suorite-

taan jatkuvasti. 
      
05.20 Vasemman puoleisista asemista ilmoitettiin, että Klemetistä kuuluu melua. 
 
05.00 - 07.00 Ruokailu joukkueittain. 
 
08.40 Klemetistä kuului melua. Komppanian päällikkö pyysi tämän johdosta heitti-

men tulta Klemettiin. 
 
09.00 Kranaatinheitin ampui kolme kranaattia Klemettiin. 
 
15.30 Klemetin suunnasta kuului harvoja kiväärin laukauksia. 
 
17.00 -18.00  Saatiin yhteys Salomiehen partioon. partiolla ei ollut mitään erikoista kerrot-

tavaa. 
 
18.00 -19.00 Komppanian vaihto etten. Eteen tuli 6.K. 
 
19.30 Ruokailu ja yöpyminen. Lentotoiminta oli vilkasta. 
 

1.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 04.30 Herätys ja ruokailu. 
 
 05.00 - 06.00 Komppania vaihtui eteen kuudennen komppanian tilalle. 
 

09.00 -11.00 Oma tykistö ampui Petäjälammen asemista haku-ammuntaa Klemettiin. 
Iltapäivällä kuului yksittäisiä laukauksia Klemetin suunnalta. 

 
17.00 -18.00 Meidän partio sai yhteyden Salomiehen partioon. Partiolla ei ollut erikoista 

kerrottavaa. 
 
18.00 -19.0 Komppanioitten vaihto. Eteen tuli 6.K. 
 
19.30 Ruokailu. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta. Tunnussana 1.3.1940 klo 

24.00:sta alkaen, on ”Veteli”. Yöpyminen korsuissa.  
 

2.3.1940  Sää: Pilvinen, - 5 astetta. 
 

01.30 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu ”ryssän” salainen radiosanoma 
tieto: Tykkipatterin on yön kuluessa murtauduttava lännestä Luvelahteen. 

 
05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
06.00 - 07.00 Komppania vaihtui eteen. 6.K tuli tilalle. Partiointia tien pohjoispuolen kannak-

selle on jatkettu. Päivä oli muuten rauhallinen. Lentotoiminta oli vilkasta. 
 
18.00 -19.00 6.K tuli eteen. 
 
19.30 Ruokailu. Yöpyminen korsuissa. 
 

3.3.1940  Sää: Lumisade, - 3 astetta. 
 
 04.45 Herätys ja ruokailu. 
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05.00 - 06.00 Komppania vaihtui eteen 6.K:n tilalle. 
 

09.50 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu ”ryssän” radiosanoma: ”Ryssän” 
rykmentin, joka on Sivakan ja Rastin suunnalla, on tien pohjoispuolitse pyrit-
tävä itään. Tämän johdosta pataljoona suorittaa häiritsemisammuntoja 
Klemettiin ja samoin sinne on annettava myös tuli-iskuja. 

 
11.00 -12.30 Partio kävi tien pohjoispuolella tiedustelemassa asemia tuli-iskuja varten.  
 
13.30 Pataljoonasta tuli seuraava käsky: Kello 16.00 ampuu ”Soljen” patteri 

Petäjälammelta kuusi kranaattia Klemettiin. Kello 16.10 kranaatinheitin 
ampuu 10 kranaattia Klemettiin. Kello 16.20 pataljoonan kevytryhmä + 
konekiväärikomppanian komentoryhmä ampuu tuli-iskun Klemettiin eteläpuo-
lelta. Klo 16.20 etulinjan joukot + kk ampuvat tuli-iskun tien pohjoispuolella 

 olevalle raivaukselle pitkin kk:lle raivattua linjaa. 
 
14.45 Komppanian päällikkö antoi käskyn tuli-iskun antamista varten.  
 
16.20 III joukkue ampuu asemistaan viisi laukausta miestä kohden ja pikakiväärillä 

kaksi lipasta. II joukkueesta 1+9 miestä antaa samanaikaisesti tuli-iskun tien 
pohjoispuolelta, kukkulalta, josta partio on tiedustellut asemat. Kk ampuu 
samanaikaisesti tien pohjoispuolelle raivaukselle. 

 
16.20  Annettiin tuli-isku Klemettiin. 
 
16.30 -17.45 Saatiin yhteys salomiehen partioon, jolla ei ollut erikoista kerrottavaa. 
 
18.00 -20.00 Ruokailu joukkueittain. 
 
20.00 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn: Kello 23.00 annamme uuden 

tuli-iskun Klemettiin. Kello 23.00 ampuu kranaatinheitin 10 kranaattia. Sen 
jälkeen joukkueet ampuvat asemistaan lyhyen sarjan kaikilla aseilla. Kello 
23.10 ampuu ”Soljen” patteri 12 srapnellia Klemettiin. Tulenavausmerkkinä on 
sininen valoraketti. 

 
20.10 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana joka on 3.3.1940 klo 24.00 lähtien 

”Vuoksi”. 
 

 23.10 -23.20 Ammuttiin tuli-isku Klemettiin. 
 

23.30 Pataljoonasta ilmoitettiin, että kello 18.00 on kaapattu ”ryssiltä” seuraava 
radiosanoma: Suomalaiset hyökkäävät Klemettiin, tarvitsemme apua. Samoin 
”ryssän” 160 miehen osaston on pyrittävä tien pohjoispuolitse itään. 

 
4.3.1940  Sää: Lumisade, - 4 astetta. 
 
 00.15 - 01.00 Komppanioitten vaihto, 6.K tuli eteen. 
 

06.15 Pataljoonasta ilmoitettiin, että varmistusta välikankaalla saa vähentää päivän 
ajaksi. Joukkueet on pidettävä lähtövalmiina, koska edestä on ilmoitettu, että 
tien pohjoispuolella on havaittu liikettä asemien kohdalla, josta päätellen 
luullaan vihollisen hyökkäävän päävastarinta-asemiimme. 

 
06.30 Ruokailu. 



     45/53 
 
 
11.00 Lähti taistelupartio, 3+13, tien eteläpuolitse Tuoviseen, mistä eteni tien 

pohjoispuolelle, josta se etenee edelleen ison suon laitaan joka on vihollisen  
 tukikohdan 101 pohjoispuolella. Tehtävänä on tiedustella, onko ”ryssä” liikeh-

tinyt tien pohjoispuolella Klemetin ja 101:n välillä. Partion on tuhottava 
vihollisen partiot. 
 

14.30  Lähti taisteluosasto, johon kuului I ja III joukkue vänrikki Oravaisen johtamana 
Tuovisen kautta tien pohjoispuolelle, tehtävällä lyödä vihollisen osastot tien 
pohjoispuolella olevalla kannakselta. 

 
14.30 IV joukkueesta lähti kaksi ryhmää eteen kuudennen komppanian reserviksi. 
 
15.20 Pataljoonasta ilmoitettiin. On kaapattu ”ryssän” radiosanoma: Omat 

joukkomme ovat taistelussa Klemetin hirsivarustuksen itäpuolella tien 
pohjoispuolella. Olemme törmänneet piikkilanka esteisiin. Emme pääse 
eteenpäin. Samoin tien eteläpuolella on piikkilankaesteet. Emme ole saaneet 
selville suomalaisten osastojen vahvuutta. 

 
17.30 Komppanian päällikkö siirtyi II joukkueen ja komentoryhmän kanssa eteen, 

josta vapautettiin kaksi 6.K:n joukkuetta. 
 
19.20 Pataljoonasta tuli seuraava käsky: Osasto Vainio hyökkää kaikin käytettävissä 

olevin voimin tien pohjoispuolella olevalle kukkulalle ja tuhoaa siellä olevan 
vihollisen. 

 
20.40 -21.45 Pieni partio kävi tien pohjoispuolella. Tien välittömässä läheisyydessä partiota 

vastaan ammuttiin kaksi laukausta. Partio vastasi tulella ja heitti kaksi 
käsikranaattia, jonka jälkeen metsästä kuului mölinää. Partio palasi tämän 
jälkeen takaisin. 

 
22.00 Vahvempi partio lähti tien pohjoispuolelle tehtävällä tuhota pienemmät 

vihollisen partiot. 
 
22.40 ”Ryssä” ampui kaksi tuli-iskua Klemetin suunnalta, tien pohjoispuolelta. 

Tämän johdosta komppanian päällikkö pyysi heittimen tulta tien pohjois-
puolelle. Kranaatinheitin ampui kolme kranaattia Klemettiin ja konekivääri 
ampui pitkin hakattua linjaa idän puoleisesta pesäkkeestä tien pohjoispuolelle 
lyhyitä sarjoja. 

 
23.50 Partio palasi tien pohjoispuolelta. Partion johtaja, vänrikki Alho kertoi, ettei 

metsässä, tien pohjoispuolella, ole muita ”ryssiä” kuin yksi kuollut sotilas ja iso 
kasa suksia. Päivän aikana ei ollut vihollisen lentotoimintaa. 

 
5.3.1940  Sää: Lumisade, - 5 astetta. 
 

00.30 ”Ryssä” ampui tykillä Klemetistä asemiimme. Komppanian päällikkö pyysi 
”Soljen” patterilta ja kranaatinheittimeltä tulta Klemettiin. 

 
00.45 Pataljoonasta tuli ilmoitus: Vänrikki Oravainen on tienpohjoispuolella, kannak-

sen takana olevan ison suon pohjoispuolella joukkueidensa kanssa. Joukkueet 
huolletaan pohjoispuolelta. Vänrikki Oravainen ryhtyy aamun sarastaessa 
hyökkäämään kannakselle. Pohjoisesta tulee kaksi joukkuetta hänen 
avukseen. 

 
00.40 - 01.00 ”Soljen” patteri ja kranaatinheitin ampuivat Klemettiin.  
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04.15 - 04.45 Lännen puoleisessa asemassa on ollut ammuntaa. 
      
04.50 Kranaatinheitin ampui kolme kranaattia Klemettiin. 
 
06.00 - 06.45 Komppanian päällikkö siirtyi II joukkueen ja komentoryhmän kanssa 

välikannakselle. IV joukkue jäi 6.K:n reserviksi. 
 
07.00 Ruokailu. 
 
09.45 Saapui partio, joka lähti edellisenä päivänä tiedusteluretkelle tien pohjois-

puolelle. Partio palasi Tuovisen kautta. Partiolla ei ollut erikoista kerrottavaa. 
 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
18.00 -19.00 Komppanian päällikkö siirtyi II joukkueen ja komentoryhmän kanssa eteen. 
 
19.50 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että klo 12.00 on kaapattu viholliselta seuraava 

radiosanoma: 337 rykmentin komentaja ilmoittaa 54. Divisioonan komenta-
jalle, että olemme yrittäneet pyrkiä itään. Olemme menettäneet 25 miestä 
kaatuneina ja 20 miestä vankeina. Olemme ryhtyneet poistamaan esteitä ja 
murrosteita ja täyttämään tiessä olevaa kuoppaa, jonka jälkeen jatkamme 
hyökkäystä. 

 
20.20 Komppanian päällikkö pyysi 10 kranaatinheittimen kranaattia lännen puo-

leisten asemien edessä olevien esteiden länsipuolelle, etteivät ”ryssät” pääse 
raivaamaan pois esteitä. Kranaatit ammuttiin heti. 

 
23.40 Pataljoonasta ilmoitettiin, että on kaapattu ”ryssän” radiosanoma, jossa 337:n  

rykmentin komentaja ilmoittaa saaneensa kolme tynnyriä bensiiniä. 
 

22.30 -24.00 Partio kävi tien pohjoispuolella olevalla kukkulalla. Kukkulalla ei ollut ”ryssiä”. 
Partio toi yhdet ”ryssien” sukset. 

 Vihollisen lentotoiminta vilkastui illan kuluessa. 
 

6.3.1940  Sää: Kirkas, - 7 astetta. 
 

01.00 - 04.00 Lännen puoleisissa asemista on ammuskeltu silloin tällöin, ettei viholliset 
pääse poistamaan esteitä. Samoin kranaatinheitin ja ”Soljen” patteri on 
suorittanut aamuyön kuluessa häiritsemisammuntaa Klemetin ja meidän 
asemien väliin. ”Soljen” patteri on ampunut myös tien pohjoispuolella olevalle 
kannakselle ja murroksen länsipuolelle. 

 
05.15 - 06.00 Komppanian päällikkö siirtyi IV joukkueen ja komentoryhmän kanssa 

välikankaalle. II joukkue jäi 6.K:n reserviksi. 
 
07.00 Ruokailu. 
 
17.30 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu seuraava ”ryssän” radioilmoitus: 

Olemme saaneet tulta molemmilta puolilta. Toinen tankki on vaurioitunut. 
Olemme menettäneet 19 miestä kaatuneina ja 45 miestä haavoittuneina. 
Käskyn saatuamme jatkamme hyökkäystä. 

 
18.00 -19.00 Komppanian päällikkö siirtyi eteen I ja Iv joukkueen ja komentoryhmän 

kanssa.  



     47/53 
 
 
20.15 Kranaatinheitin ampui neljä kranaattia kannakselle, tien pohjoispuolelle, ettei 

”ryssät” pääse liikehtimään. Kranaatinheitin ampuu yön kuluessa silloin tällöin 
häiritsemisammuntaa samaan paikkaan. 

 
23.00 Kranaatinheitin ampui kolme kranaattia kannakselle, tien pohjoispuolelle, 

koska sieltä kuului pulinaa. Konekivääri ampui lyhyen sarjan ja Kanteleen 
joukkue antoi tuli-iskun samaan paikkaan. Lentotoiminta oli vilkasta. 

 
7.3.1940  Sää: Kirkas, - 13 astetta. 
 
 03.20 Kranaatinheitin ampui kuusi kranaattia tien taakse kannakselle. 
 
 03.25 ”Soljen” patteri ampui kahdeksan srapnellia samaan paikkaan. 
 

05.00 - 06.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja II joukkueen sekä komentoryhmän kanssa 
välikannakselle. 

 
06.30 Ruokailu. 
 
07.30 -17.00 Komppania lepäsi. 
 
17.00 Ruokailu. 
 
17.30 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana, joka on 3.3.1940 klo 24.00 lähtien 

”Kolari”. Lentotoiminta oli vilkasta. 
 

8.3.1940  Sää: Kirkas, - 9 astetta. 
 

00.15 - 01.00 Komppanian päällikkö siirtyi eteen I ja II joukkueen sekä komentoryhmän 
kanssa. 

 
01.00 - 05.00 Välillä ”ryssän” kranaatinheitin heitteli kranaatteja tien pohjoispuolella 

olevaan metsikköön. Omat joukkueemme antoivat asemistaan lyhyitä tuli-
iskuja yön kuluessa. Yö oli muuten rauhallinen. 

 
04.30 - 06.30 Ruokailu joukkueittain. 
 
09.10 Lännen puoleisista asemista ilmoitettiin, että Klemetin suunnalla, tien etelä-

puolella on havaittu liikettä. Tämän johdosta komppanian päällikkö pyysi 
”Soljen” patterilta kolme srapnellia mainittuun paikkaan. 

 
12.50 Pataljoonasta tuli seuraava prikaatin käsky: Laatokan pohjoispuolella ovat 

suomalaiset sotilaat saneet ”ryssän” lentolehtistä saaneet rakkoja käsiinsä ja 
silmiinsä. Tämän johdosta kielletään koskemasta ”ryssän” lentolehtisiin. Tämä 
on tarkoitettu kaikille joukko-osastoille. ja jokaiselle miehelle. 

 
    Vuokko 
 
14.45 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että on kaapattu ”ryssän” radiosnoma, jossa 337 

rykmentin komentaja pyytää 54.Divisioonan komentajalta, että tämä pyytäisi 
ilmavoimia tuhoamaan ja pommittamaan Klemetin ja tukikohta 101:n välillä 
olevat teltat mäsäksi.  
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16.10 Komppanian päällikkö antoi seuraavan käskyn tuli-iskun antamista varten 

Klemettiin: Kello 17.00 ampuu kranaatinheitin 12 kranaattia 300 metrin 
päähän asemistamme länteen. Tämän jälkeen IV joukkue ja Kanteleen joukkue 

 antaa lyhyen tuli-iskun Klemettiin. Kello 17.04 ampuu ”Solki” 6 srapnellia 
Klemettiin. Tämän jälkeen joukkueet taas ampuvat lyhyen tuli-iskun. Kello 
17.10 kranaatinheitin ampuu 10 kranaattia Klemettiin ja joukkueet antavat 
lyhyen tuli-iskun. Kello 17.20 ”Solki ampuu taas 6 srapnellia ja joukkueet 
ampuvat tuli-iskun. 

 
17.00 -17.00 Ammuttiin käsketty tuli-isku. 
 
18.00 -19.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja IV joukkueen sekä komentoryhmän kanssa 

välikannakselle.  Lentotoiminta oli vilkasta. Yöpyminen korsuissa. 
 

9.3.1940  Sää: Pilvinen, - 7 astetta. 
 
 04.30 Herätys ja ruokailu. 
 

05.00 - 06.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja IV joukkueen sekä komentoryhmän kanssa 
eteen. 

 
08.55 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että ”ryssä” on vetänyt joukkonsa Hotakan ja 

Latvan suunnalta. Otaksutaan, että joukot vedetään tämän tien suuntaan. 
 
10.30 -11.45 Partio kävi vihollisen tukikohdan ”101:n” eteläpuolella noin 700 metrin päässä 

tästä paikasta. Tässä maastossa ei vihollinen ollut liikkunut. 
 
16.00 Oma kranaatinheitin ampui kolme kranaattia läntisten asemiemme eteen noin 

300 metrin päähän, koska siellä oli havaittu liikettä. 
 
18.00 -19.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja IV joukkueen sekä komentoryhmän kanssa 

välikankaalle. 
 
19.30 Ruokailu. Lentotoiminta oli vilkasta. Tunnussana on: ”Sukeva”. 
 

10.3.1940  Sää: Kirkas, - 8 astetta. 
 
 04.30 Herätys ja ruokailu. 
 
 05.00 - 06.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
 
 09.30 -10.30 ”Ryssä” ammuskeli kranaatteja tankintorjuntatykin ympärille. 
 
 10.25 Kranaatinheitin ampui kolme kranaattia Klemetin ja omien asemiemme väliin. 
  
 13.15 -13.30 ”Ryssä” ampui taas kranaatinheittimellä tankintorjuntatykin seutuville. 
 

13.30 Oma heitin ampui kolme kranaattia samaan paikkaan kuin aamupäivälläkin. 
Asemissa olevat miehet ampuivat päivän kuluessa silloin tällöin, kun näkivät 
”ryssien” liikkuvan Klemetin suunnalla. 

 
18.05 Kranaatinheitin ampui viisi kranaattia Klemetin ja asemiemme välimaastoon, 

koska siellä oli nähty vihollisen liikkuvan. 
 
18.15 -19.00 Komppania siirtyi välikankaalle. 
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19.30 Ruokailu. Lentotoiminta oli vilkasta. 
      

11.3.1940  Sää: Kirkas, -10 astetta. 
 
 04.30 Herätys ja ruokailu. 
 
 05.00 - 06.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. 
 

07.20 Alkoi kiivas ammunta läntisissä asemissa, joka johtui siitä, että ”ryssä” yritti 
edetä asemiamme päin. 

 
07.40  Oma kranaatinheitin ampui 24 kranaattia metsikköön, missä ”ryssiä” oli nähty. 

Tämän jälkeen IV joukkue antoi tuli-iskun, jonka jälkeen ammunta lakkasi. 
 
15.40 -15.50 Oli vähäistä laukaustenvaihtoa vasemmalla sivustalla. Oma kranaatinheitin 

ampui yhdeksän kranaattia, jonka jälkeen IV joukkue ja Kanteleen joukkue 
antoivat tuli-iskun. 

 
16.30 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana, joka on 11.3.1940 klo 24.00 lähtien 

”Kuusamo”. 
 
18.00 -20.00 Ruokailu joukkueittain. Lentotoiminta oli vilkasta.  

 
12.3.1940  Sää: Kirkas, - 8 astetta. 
 

00.15 - 01.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja II joukkueen ja komentoryhmän kanssa 
välikankaalle. IV joukke jäi 6.K:n reserviksi. 

 
05.00 Ruokailu. 
 
06.00 -17.30 Komppania lepäsi. 
 
18.30 Ruokailu. 
 
19.30 Komppania siirtyi eteen 6.K:n tilalle. 
 
20.00 Annettiin tuli-isku asemista Klemettiin sekä tien pohjoispuolen kannakselle. 
 
24.00 Annettiin tuli-isku Klemettiin ja tien pohjoispuolen kannakselle. Oma 

kranaatinheitin ampui kolme kranaattia Klemettiin.”Ryssä” vastasi tuleen. 
Lentotoiminta oli erittäin vilkasta. 

 
13.3.1940  Sää: Kirkas -10 astetta. 
 

02.30 - 03.00 Vihollinen ampui kranaatteja asemiimme. Kranaatin sirpale haavoitti sotamies 
Parkkimaata kasvoihin. 

 
02.30 Annettiin tuli-isku Klemettiin ja tien pohjoispuolelle. Oma kranaatinheitin 

ampui kolme kranaattia Klemettiin.  
 
03.10  Annettiin tuli-isku Klemettiin. 
 
04.15 Annettiin tuli-isku Klemettiin. ”Rummun” patteri ampui kaksi srapnellia 

Klemettiin. 
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05.00 - 06.00 Komppanian päällikkö siirtyi I ja IV joukkueen ja komentoryhmän kanssa 

välikankaalle. II joukkue jäi 6.K:n reserviksi. 
 
06.30 Ruokailu. 
 
09.05 Pataljoonasta saapui seuraava tiedotus: 
 
 Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välillä tehdyn sopimuksen perusteella 

lopetetaan vihollisuudet 13.3.1940 klo 11.00. Tästä aikamäärästä alkaen 
lakkaa kaikenlainen taistelutoiminta ehdottomasti. Aseen käyttö sallittu 
ainoastaan itsepuolustus tarkoituksessa. Vihollisen puolelta mahdollisesti 
lähetettävät neuvottelijat, joiden tunnuksena on valkoinen lippu, on otettava 
vastaan ja ilmoitettava ”Pohjaan”. Yksityiskohtaiset määräykset annetaan 
myöhemmin. 

     ”Uhka” 
 
11.00 Ammunta lakkasi eri suunnilla ja vihollisen lentokoneet häipyivät itään. 

Lentokoneet olivat erittäin vilkkaassa toiminnassa aamupäivä aikana. 
 
17.30 Ruokailu. 
 
18.00 -19.00 Komppania vaihtoi eteen 6.K:n tilalle. Vartiot asetettiin. 
 
19.10 Pataljoonasta tuli käsky, että komppania siirtyy yhden kilometrin päähän 

maantiestä. Lääkintäryhmä hakee huomisen päivän kuluessa kaatuneet. 
 
22.00 Komppania siirtyi noin puolentoista kilometrin päähän maantiestä kaakkoon, 

minne pystytettiin teltat ja majoituttiin niihin.  
 

14.3.1940  Sää: Pilvinen, - 6 astetta. 
 
 02.00 III joukkue saapui tien pohjoispuolelta, missä se oli ollut varmistustehtävässä. 
 
 07.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 08.00 -17.00  Järjestelyjä ja aseiden puhdistamista. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
15.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 07.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 08.00 -17.00 Suksien tervaamista ja aseiden puhdistamista. 
 

14.20 Pataljoonasta tuli käsky jolla kielletään menemästä yhtä kilometriä lähem-
mäksi Rastin – Luvelahden maantietä ilman komentajan lupaa. Jos käskyä 
rikotaan, joutuu asiaomainen heti sotaoikeuteen. 

 
18.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 

16.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
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 07.00 -17.00 Järjestelyjä. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
17.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta 
 
 07.00 Herätys. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 14.00 -15.00 Jumalanpalvelus. 
 
  Komppania kävi saunassa joukkueittain. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
18.3.1940  Sää: Kirkas, - 12 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 

10.00 Lähti partio, 1+4, puhdistamaan Raunioahoon taloa jossa oli ollut meidän 
aliupseerivartio. 

 
07.00 -17.00 Järjestelyä. 
 
17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 

19.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 07.00 Lahti partio, 2+6 miestä, korjaamaan siltaa Lieksan tiellä Jongunjoelle. 
 
 08.00 - 17.00 Aseiden puhdistusta ja rasvausta. 
 
 16.45 Saapui komennuskunta Jongunjoelta. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
20.3.1940  Sää: Kirkas, - 9 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 12.00 -17.00 Komppania kävi tutustumassa Saunajärven taistelupaikkoihin. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
21.3.1940  Sää: Pilvinen, - 5 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 08.00 Ruokailu. 
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 09.00 -16.00 Komppania kävi Luvelahdessa kokoamassa ”ryssien” jättämää kalustoa. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
 20.00 Ilmoitettiin pataljoonan tunnussana joka on 22 -23.3.1940 ”Veteli”. 
 
22.3.1940  Sää: Pilvinen, lumisade, - 4 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
23.3.1940  Sää: Pilvinen, lumisade, - 4 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 08.30 Ruokailu. 
 

09.00 -16.00 Komppaniasta 40 miehen osasto kävi Luvelahdessa kokoamassa ”ryssien” 
jättämää kalustoa ja romua. 

 
17.00 Ruokailu. 
 
20.00 Komppanian päällikkö sai käskyn pataljoonasta komppanian siirtymisestä 

Lauvusjärvelle. 
 Yöpyminen teltoissa. 
 

24.3.1940  Sää: Kirkas, - 10 astetta. 
 
 05.00 Herätys, ruokailu ja telttojen purkaminen. 
 
 06.30 Komppania lähti hiihtäen Lauvusjärvelle. 
 
 11.00 Komppania saapui Lauvusjärvelle, jonne pystytettiin teltat. 
 
 16.00 Ruokailu. 
 
 17.00 Pataljoonasta ilmoitettiin tunnussana joka on 24 -25.3.1940 ”Kälviä”. 

 Yöpyminen teltoissa. 
 

25.3.1940  Sää: Kirkas, - 9 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 11.00 Ruokailu. 
 
 17.00 Ruokailu. Yöpyminen teltoissa. 
 
26.3.1940  Sää: Kirkas, - 11 astetta. 
 
 07.00 Herätys. 
 
 09.00 Pataljoonasta tuli valmistava käsky Lieksan kauppalaan siirtymisestä. 
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16.00 Komppanian päällikkö sai käskyn pataljoonan siirtymisestä Lieksaa. Matka 
tehdään suksilla ja kuormasto seuraa pataljoonaa. 

 
18.00 Komppanian päällikkö antoi joukkueenjohtajille käskyn Lieksaan siirtymisestä. 

Lähtö tapahtuu huomisaamuna klo 06.00. 
 
18.10 Ruokailu. 
 

27.3.1940  Sää: Kirkas, - 15 astetta. 
 
 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 05.20 Telttojen purkaminen. 
 
 06.00 Komppania lähti hiihtomarssille Lieksaan. 
 

14.30 Komppania saapui Mäntyjärvelle, Tolkeentien varteen, pystytettiin teltat 
yöpymistä varten. 

 
16.00 Ruokailu. 
 

28.3.1940  Sää: Lumisade, - 3 astetta. 
 
 07.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 07.30-08.30 Telttojen purkaminen. 
 
 09.00 Komppania lähti jatkamaan matkaa kohti Lieksaa. 
 

16.00 Komppania saapui Nurmijärvelle, jossa komppania majoittui erääseen taloon, 
siten, että I, II, III joukkue ja komppanian päällikkö komentoryhmän kanssa 
majoittui päärakennukseen. IV joukkue ja toimitusjoukkue pystytti pihalle 
teltat. 

 
18.00 Ruokailu. 
 

29.3.1940  Sää: Lumisade, - 3 astetta. 
 
 07.00 Herätys ja Ruokailu. 
 
 08.50 Komppania lähti jatkamaan matkaa Lieksaan. 
 

12.30 Komppania saapui Pankajärvelle, jossa komppania majoittui, siten että, 
komppanian päällikkö, komentoryhmä, III ja IV joukkue ja toimitusjoukkue 
majoittuivat kansakoululle. I ja II joukkue majoittui kahteen torppaan. 

 
16.00 Ruokailu. 
 
 Komppania asettui muutamaksi päiväksi Pankajärvelle, mistä siirtyi Lieksaa 

4.4.1940 osaksi Pielisjärven suunnan rajanvartiointi-, ja valmiusjoukkoja. 
 
 
 

 



 
 

   
  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
       


