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P 3568 
 
 

6./JR 25 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

3.12.1939 – 5.4.1940 
 
 
 

3.12.1939  Komppanian päälliköksi määrättiin reservin luutnantti Erkki Koskinen. Hän otti  
vastaan komppanian klo 18.00 ja piti samalla puheen upseereille, aliupseerille 
ja miehistölle. 
 

4.12.1939  Komppanialle jaettiin puuttuvia varusteita ja valmistauduttiin samalla lähtöön. 
 

22.05 Komppania marssi varusteineen ja kuormastoineen Oulun rautatieasemalle, 
missä suoritettiin komppanian lastaaminen sotilasjunaan. 

 
5.12.1939 02.30 Lähdettiin Oulusta. 
 
 16.00 Saavuttiin Nurmekseen. 
 
 19.00 Komppania lähti hiihtomarssille. Komppania yöpyi Nurmeksen kansakoululla. 
 
6.12.1939  Jatkettiin matkaa kuorma-autoilla. Kuormasto oli lähtenyt jo yön aikana mars- 
  sille. 
 

14.00 Saavuttiin määränpäähän ja komppania järjestyi heti ryhmitykseen hyökkäystä 
varten. Suoritettiin noin 8 km eteneminen ja sen jälkeen vielä kuitenkin palat-
tiin käskystä takaisin majoituspaikalle, jonne pystytettiin teltat ja ruokailtiin 
sekä vietettiin itsenäisyyspäivän iltaa. 

 
7.12.1939  Kului kenttävarustelutöissä. 
 
8.12.1939  Pataljoonan komentajan käskyn mukaan komppania osallistui kokonaisuudes- 
  saan. hyökkäykseen. (Rastin – Klemetin välillä). 
 
 02.15 Herätys sekä hyökkäyksen valmistelutyöt. 
 

03.15 Komppania lähti hiihtäen marssille sille määrättyyn noin 8 km päässä sijaitse-
vaan Harjun tienhaaraan, sekä sieltä edelleen hyökkäysvalmiusasemiin. Tässä 
hyökkäyksessä, jossa muun muassa pataljoonan komentaja, kapteeni Taube 
kaatui, sai komppania tulikasteensa. Taistelussa haavoittui kaksi komppanian 
miestä. Hyökkäyksen pysähdyttyä komppania siirtyi etuvartiokomppaniaksi, 
jossa joutui ankaraan kranaattituleen. 

 Rykmentin komentaja antoi komppanian päällikölle käskyn, ryhtyä parin 
komppanian vahvuisilla joukoilla, jolle alistetaan kaksi konekiväärijoukkuetta, 
hyökkäämään sille määrättyyn tavoitteeseen, mutta joukkojen ollessa jo 
valmiina hyökkäysvalmiusasemissa hyökkäys peruutettiin pimeän tulon takia. 
Komppania palasi majapaikkaansa. Komppania joutui heti asettamaan yhden  
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joukkueen suuruisen kenttävartion. Yö kului laukaustenvaihdossa. 
 

9.12.1939  Komppani määrättiin siirtymään Latvantalon tasalle pataljoonan sivustasuo- 
jaksi. Joukot asettuivat määrätyille paikoille ja ryhtyivät suorittaman kenttä-
varustelutöitä ja pystyttämään telttoja. 
 

10.12.1939  Jatkettiin kenttätöitä sekä muita varusteluja sekä suoritettiin asemien koemie- 
  hittäminen. 
 
11.12.1939  Komppania sai äkkiä määräyksen siirtyä eteenpäin, mutta ainoastaan IV jouk- 

kue joutui suorittamaan taistelutehtävän, muun komppania osien palatessa 
takaisin majoituspaikkaansa. 
 

12.12.1939  Pataljoonan komentajan käskystä, komppania lähti Latvan talon lähellä olleista 
teltoista Maunuvaaran taloon, jossa klo 11.30 pataljoonan komentajan mää-
räyksestä, komppanian päällikkyyden otti luutnantti Tönkyrä. Samalla sai 
komppania käskyn hyökätä Pirttimäkeen ja sen jälkeen jatkaa hyökkäystä 
Rastin tienharaan. Komppani ryhmittyi hyökkäystä varten Koistilan tasalle. 
Komppania hyökkäsi kranaatinheittimen ja kuuden konekiväärin avustamana 
ja valtasi ensin Pirttimäen ja sen jälkeen komppania jatkoi hyökkäystä ja 
saavutti Pirttimäen ja tienhaaran välissä olevan harjanteen, jonka vihollinen oli 
miehittänyt. Komppanian hyökkäys pysähtyi tähän, vihollisen tehtyä takava-
semmalle sivustaiskun. Komppani pystyi kuitenkin saavuttamaan asemansa.  
Viides komppania suoritti vasemmalla varavoimin. Tällä välin oli saapunut 
pimeys, jonka takia pataljoonan komentajan käskystä hyökkäys pysähtyi 
tähän. Viides komppania otti saavutetut asemat haltuunsa. 
 

20.30 5.K perusti sinne kenttävartion. Komppania vetäytyi heti tämän jälkeen 
lepäämään Koistilan ja Maunuvaaran taloihin ja järjesti sinne varmistukset. 

 Hyökkäyksessä haavoittuivat, sotamiehet Jaakko Eemeli Rahikkala ja Iivari 
Kärkkäinen. Voittoina saatiin kolme pikakivääriä, puhelin yms… 

 
13.12.1939 09.30 Koko komppania siirrettiin Koistilaan hälytysvalmiiksi. Komppania suoritti koko  
  päivän ajan etummaisten joukkojen sivustavarmistamista partioilla. 
 

15.00 Komppania siirtyi Pirttimäelle ja otti siellä vastaan 5.K:lta etuvartiokomp-
panian tehtävät. 

  
14.12.1939 10.00 Luutnantti Tuovisen komppania I pataljoonasta saapui vapauttamaan komp- 

panian etuvartiokomppanian tehtävistä. Juuri vaihtoa suoritettaessa vihollinen 
aloitti hyökkäyksen. Koska luutnantti Tuovinen jätti etuvartioksi vain kaksi 
joukkuetta ja vain yhden upseerin ja lähti itse taaksepäin, ennen kuin hänen 
osastonsa oli edes asettunut asemiin. Tulitaistelun ollessa kiivaimmillaan ei 
vänrikki Vaismaa päässyt irtaantumaan, vaan hän jäi puolijoukkueen kanssa 
asemiinsa. Jonkin ajan kuluttua hän sai yksin puolustaa etuvartioasemia 
luutnantti Tuovisen joukkojen jättäessä asemat. Lopulta hän joutui vihollisen 
saartamaksi, mutta hän suoritti läpimurron takavasempaan. Sotamies Matti 
Karioja kaatui. 

 
14.30 Komppania siirtyi taakse noin 8 km Ollilan taloihin, minne saapui klo 14.30. 
 
18.00 Vänrikki Vaismaa saapui puolijoukkueensa kanssa samaan paikkaan. 
 

15.12.1939 06.00 Herätys. 
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08.30 Pataljoonan uuden komentajan vastaanotto. Sen jälkeen aseiden puhdistuta ja 
varusteiden kunnostamista. 

 
12.00 -16.00 Kenttävarustustöitä Juurikka-ahossa. Kaukopartioon kuuluneet miehet, aliker-

santti P Lahti, sekä sotamiehet, I Tiikkoja, I Niiranen, U Härmä ja V Heikkinen 
palasivat 12.12. alkaneelta retkeltään. 

 
16.12.1939 05.00 Herätys. 
 
 07.00 -16.00 Kenttävarustelutöitä Juurikka-ahossa. 
 
17.12.1939 05.00 Herätys. 
 
 07.00 -16.00 Kenttävarustelutöitä Juurikka-ahossa. 
 
18.12.1939 05.00 Herätys. 
 
 07.00 -14.00 Kenttävarustelutöitä Juurikka-ahossa. 
 
 14.00 Komppania sai tiedon valmistautumisesta lähtövalmiiksi. 
 

21.00 Lähtö tapahtui. Komppania siirrettiin autoilla Karsikon maastoon, minne leiriy-
dyttiin. 

 
19.12.1939  Koko päivä ajan kunnostettiin varusteita ja levättiin. 
 

08.00 III joukkue lähti prikaatin komentajan määräyksestä Heinävaaraan. Joukkueel-
la on mukana viiden vuorokauden muona. 

 
17.00 Komppanian päällikön puhuttelu varusteiden hoidosta ja säilyttämisestä. 
 

20.12.1939 06.00 Herätys. 
 
 08.30 Pataljoonan komentajan puhuttelu. 
 

Suoritettiin aseiden puhdistamista, suksien tervaamista sekä varusteiden kun-
nostamista. 
 

 16.00 Komppania valmistautui pataljoonan komentajan käskystä matkakuntoon. 
 

17.00 Komppania siirrettiin autoilla takaisin Juurikka-ahoon, minne komppania leiriy-
tyi. 

 
21.12.1939 06.00 Herätys. Koko päivän ajan tehtiin varustelutöitä Juurikka-ahossa. 
 
 16.30 II joukkue palasi Heinävaaraan tekemältä retkeltään. 
 
22.12.1939 06.00 Herätys. 
 
 08.00 -11.00 Kenttävarustustöitä Juurikka-ahossa. 
 
 12.00 Komppania sai pataljoonan komentajalta käskyn valmistautua lähtövalmiiksi. 
 

13.00 Tuli lähtökäsky. Komppania siirtyi hiihtäen Ollilan talon kohdalle, josta matkan 
piti edelleen jatkua autoilla Nurmeksen ja Sotkamon kautta Kuhmoon. 
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16.00 Lähtökäsky peruutettiin ja komppania siirtyi autoilla takaisin Juurikka-ahoon. 
 

23.12.1939 06.00 Herätys. Koko päivä tehtiin kenttävarustustöitä Juurikka-ahossa. 
 
24.12.1939 01.00 Vänrikki Karikoski lähti 31 miehen kanssa pataljoonan komentajan käskystä 
  Koiravaaraan. Muu osa komppaniasta teki kenttävarustelutöitä. 
 
 10.00 Komppania sai pataljoonan komentajalta käskyn valmistautua lähtövalmiiksi. 
 

12.00 Komppania sai käskyn siityä kolmella, JR 25 neljännen komppania joukkueella, 
Latvan talon luokse johon leiriydyttiin. 

 
18.00 Komppania sai käskyn siityä takaisin Juurikka-ahoon joulunviettoon.  
 

25.12.1939  Joulunvietto Juurikka-ahossa. 
 
 10.00 Vänrikki Karikoski palasi partioineen Koiravaaran retkeltään. 
 
26.12.1939   Varusteiden korjaamista sekä suksien tervaamista ja aseiden puhdistamista. 
 
27.12.1939  Saunassa käynti ja varushuoltoa. 
 
28.12.1939  Kenttävarustelutöitä. 
 
29.12.1939 02.30 Herätys. 
 
 03.00 Aamukahvi. 
 
 04.00 Lähtö Maunuvaaraan ottamaan vastaa etuvartiokomppanian tehtävät Maunu- 
  vaarassa. 
 
 06.00 - 07.00 Etuvartiokomppanian tehtävien vastaanotto ja vartiomiesten asettaminen. 
 
 07.30 - 08.30 Puolustusasemien koemiehittäminen. 
 
 08.30 -17.00 Vartiotehtävien ohessa tehtiin korsuja. 
 

17.00 -24.00 Vartiomiesten tehtävistä kulloinkin vapaana olevien lepo kylmissä, kesken-
eräisissä on unetonta. Muuten koko aika oli rauhallista.  

 
30.12.1939  Aamuyö oli levon puolesta yhtä heikkoa kuin iltayökin. 
 

08.30 -17.00 Päivän aikana vartiotehtävistä vapaana olevat miehet jatkoivat täydellä voi-
malla lujaan kiviseen maahan korsujen kaivamista ja rakentamista. Päivä ja yö 
oli rauhallinen. Korsut ovat jo lämpimämpiä, mutta kosteita, jonka vuoksi 
yölepo on vielä heikkoa. 

 
31.12.1939  Komppania on edelleen etuvartiokomppanian tehtävissä ja paranteli se ohessa  

korsuja. Iltayöstä ”ryssät” liikehtivät tavallista enemmän Koistilassa. ”Ryssien” 
liikehtiminen ja puhelu kuuluivat kuulakkaassa pakkasyössä erikoisen selvästi.  
 

11.00 IV joukkueesta tuli luutnantti Vaismaan hätääntynyt lähetti komentokorsuun 
ja ilmoitti, että oikealla olevalla järvellä on saapumassa ”ryssiä” mustanaan. 
Komppania hälytettiin asemiin. Kun tilanteeseen tutustuttiin lähemmin, niin 
huomattiin, että koko hälytys johtui ”ryssien” aiheuttamasta melusta ja mies- 
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ten liikaväsymyksestä. Oikealle suoritettu kiireinen asemiin meno hälytti 
”ryssät” ampumaan tykeillä muutamia laukauksia. 
 

1.1.1940 01.00 Tilanne on taas ennallaan. 
 

07.30 5.K vapautti komppanian etuvartiokomppanian tehtävistä. Vapauduttuaan 
kolme vuorokautta kestäneestä etuvartiokomppanian tehtävästä, komppania 
siirtyi Latvan talon maastoon telttoihin päävastarinta-asemaan. Lopun päivän 
komppania oli vapaa muusta palveluksesta, paitsi varmistustehtävistä. 

 
2.1.1940  Aamupäivä oli lepoa muusta, paitsi varmistustehtävistä. 
 
 12.30 -16.00 Kenttävarustelutöitä. 
 
3.1.1940  Aamupäivällä tehtiin kenttävarustelutöitä. 
 

13.00 Komppania hälytettiin päävastarinta-asemiin, koska etuvartiokomppanian 
puolustus Maunuvaarassa murtui vihollisen ankaraa tykistötulta ja sitä seuran-
neen hyökkäyksen johdosta. Oman tykistön ja kranaatinheittimen aloitettua 
klo 15.30 aikaan keskityksen Maunuvaaraan, se vallattiin takaisin. 

 
18.00 Tilanne on jälleen sama kuin se oli aamulla. 
 

4.1.1940  Aamupäivällä tehtiin kenttävarustelutöitä. 
 

11.30 Alkoi ”ryssän” voimakas tykistö-, ja kranaatinheitin ammunta Maunuvaaraan 
ja osittain myös Latvajärven yli, sen takamaastoon. 

 
12.00 Noin klo 12.00 komppania hälytettiin päävastarinta-asemiin. 
 
16.00 Komppania palasi teltoille. Komppania vahvisti varmistustaan. II joukkueesta 

kolme ryhmää alistettiin klo 09.00 alkaen Maunuvaaraan 4.K:lle. 
 

5.1.1940  Kenttävarustustöitä ja korsujen tekoa. II joukkueen kolme ryhmää palasivat  
  Maunuvaarasta. Päivä oli jokseenkin rauhallinen. 
 
6.1.1940  Vartioinnin ohella tehtiin kenttävarustelutöitä ja rakennettiin korsuja. 
 

12.45 III joukkue lähetettiin Latvan kautta tuhoamaan Juurikka-ahossa nähty vihol-
lisen 60 miehen partio. 

 
17.00 III joukkueen partio palasi retkeltään vihollista kohtaamatta. 
 

7.1.1940 01.30 Taistelun melske kuului etuvartioasemista. Pikakiväärit ja konepistoolit hälyte- 
  tettiin asemiin. 
 
 03.00  Taistelu taukosi ja miehet vedettiin asemista. 
 
 04.30 Aamutee.  
 

05.30 Lähtö Maunuvaaraan. 
 
07.00 Otettiin vastaan etuvartiokomppanian tehtävät klo 07.00 mennessä. 

Päivä oli muuten rauhallinen, paitsi muutamia konepistoolin ja kiväärin 
laukauksia lukuun ottamatta jotka kuuluivat Koistilan mäeltä. 
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8.1.1940 12.00 -13.30 Komppania oli edelleen etuvartiokomppaniana Maunuvaarassa. Komppanian  
päällikkö kävi kolmen miehen kanssa oikealla, noin 700 -1000 metrin päässä 
omista varmistuselimistä tutustumassa maastoon. Päivä oli yhtä rauhallinen 
kuin edellinenkin päivä. 
 

9.1.1940  Komppania oli edelleen Maunuvaarassa. 
 

08.30 -10.30 Partio 1+3, ylikersantti Karttusen johtamana, omista varmistuselimistä oikeal-
le. Partion tehtävänä on tiedustella, onko sinne ilmaantunut tuoreita latuja tai 
jälkiä mahdollisilta ”ryssän” partioilta. 

 
11.45 1+3 miehen vahvuinen partio viidennestä komppaniasta ilmoittautui komppa-

nian päällikölle. Ilmoitti tehtävänään olevan partioida myllyltä vasemmalle 
puron vartta, sen pohjoispuolella, on otettava selvää mahdollisista puron yli 
menevistä laduista. 

 
13.45 Tuli edellä mainitulta partiolta ilmoitus, että ko. puron ylitti noin kahden 

kilometrin päässä tuore latu, josta oli hiihtänyt arviolta kolme miestä etelään. 
5.K:n päällikkö antoi partiolle tehtäväksi odottaa latujen risteyksissä klo 15.30 
saakka, sekä jatkaa sitten tehtäväänsä. Myllypartio tutkii ladun. 

 
13.00 Pataljoonasta tuli ilmoitus, että yllämainitun ladun oli tehnyt ensimmäisen 

pataljoonan partio. 
 
17.25 Viimeksi mainittu 5.K:n partio palasi ilmoitti tavanneensa vielä:  
 
 1) ladun noin 300 - 400 metrin päässä Ala-Ylännejärvestä itään. Latua oli kul-

jettu pohjoisen suuntaan. 
 2) ladun puron vartta järvelle, suunta ”ryssän” puolelle. latu oli kahden tai 

kolmen miehen hiihtämä. 
 3) Järven yli länsipäässä, pohjoisesta, haarautui kahdeksi lännen suuntaan. 
 
 Muutoin päivä oli rauhallinen 
 

10.1.1940 06.00-07.00 Komppania siirtyi Latvaan ja jätti samalla etuvartiokomppanian tehtävät  
  5.K:lle. Päivä kului rauhallisesti varustelutehtävien merkeissä Latvassa. 
 
11.1.1940  Komppania oli edelleen varmistustehtävässä Latvassa, paitsi I joukkue, joka  
  kello 07.00 siirtyi etuvartiokomppanian reserviksi Maunuvaraan. 
 
12.1.1940 07.00 Edelleen Latvassa. III joukkue vaihtoi I joukkueen tilalle Maunuvaaraan, paitsi  
  ”Myllypartio” (2+4) ja yhdyspartio (1+3). 
 
 09.00 Lähti yhdyspartio joka sai yhteyden Ilomäen partioon klo 11.30.  
 

14.00 Kun partio palatessaan noin klo 14.00 aikaan lähestyi Maunuvaaraa, ”ryssä” 
avasi vasemmalta partiota kohti tulen.  

 
16.00 Partion johtaja, alikersantti Hukkanen ja sotamies Keränen ilmoittautuivat 

komppanian päällikölle ja ilmoittivat, että partiomiehet, sotamiehet Lauri 
Huotari, J.P Ikola jäivät, vaikka hän käski seurata, makaamaan Myllypuron 
pohjoispuolelle, heidän itse ryömiessä ojaa pitkin Myllypuron yli omalle 
puolelle ja edelleen leirialueelle.  

 
 



     7/17 
 
 
15.00 II joukkueesta lähetettiin kaksi ryhmää ilmoittautumaan etuvartiokomppa-

nian päällikölle varmistustehtävää varten. 
Sotamies Matti Suorsa, III joukkueesta, joka oli ollut Maunuvaarassa, ilmoitti 
haavoittuneensa. Kranaatinheittimen ammuksen sirpale oli haavoittanut hän-
tä lievästi oikeaan käteen. 
 

17.00 Sotamiehet L Huotari ja J.P Ikola ilmoittautuivat komppanian päällikölle ja 
ilmoittivat, etteivät olleet kuulleet alikersantti Hukkasen käskyä. Samalla he 
ilmoittivat että he eivät ”ryssän” tulen takia päässet tulemaa, vaan jäivät 
odottamaan pimeän tuloa, jonka turvin palasivat Maunuvaaran kautta. 

 
17.50 Noin klo 17.50 II joukkueen kolmas ryhmä palasi etuvartiokomppaniasta. 
 Koko päivän kesti tykistön ja kranaatinheittimen tuli ja taistelun ääniä kuului 

klo 14.00 saakka Maunuvaarasta. 
 

13.1.1940 07.00 Edelleen Latvassa. IV joukkue, III joukkueen tilalle Maunuvaaraan. II joukkueen 
  ensimmäinen ryhmä palasi Maunuvaarasta. Muuten päivä kului rauhallisesti. 
 
14.1.1940 07.00 Komppaniamme siirtyi ”Korppiin”, ensimmäisen komppanian tilalle, Latvasta  

kaksi kilometriä etelään, jonne leiriydyttiin ja levättiin. Asetettiin partio, jonka 
vahvuus on 1+2. Partio ottaa yhteyden joka puolentoista tunnin päästä 
Latvajärven kenttävartioon. (Kenttävartio on ensimmäisestä pataljoonasta). 
Lisäksi asetettiin partio (1+3) joka klo 06.00, 10.00, 15.00, 18.00 ja 21.00 ottaa 
yhteyden I pataljoonan Myllypartioon. 
 

15.1.1940  Saunominen + varmistustehtävät.  
 
16.1.1940  Samoin. Kaksi ilmahälytystä. 
 
17.1.1940 08.30 Noin klo 08.30 tuli tieto: ”Ryssän” partio yritti tavoittaa kiinni yhtä komppa- 

nian hevosta ja siinä olleita sotamiehiä V Haatajaa ja V Rahikkalaa maantiellä 
Lepomäen ja Juurikka-ahon välillä, viimeksi mainitusta 300 metriä etelään. 
”Ryssän” partion ilmoitettiin lähteneen idän suuntaan. 
 

08.40 Komppanian päällikkö ja vänrikki Koivula sekä kolme ryhmää III joukkueesta, 
lähtivät tavoittamaan ko. partiota, suoraan leirialueelta kompassisuuntaan 24-
00. Kun komppanian partio oli edennyt noin kolme kilometriä, kuultiin oikealta 
laukaustenvaihtoa. Kun partiomme oli edennyt lähtökohdastaan noin neljä 
kilometriä, näki se edessään noin 250 metrin päässä ”ryssän” partion jälkipään 
ylittämässä erään aukean pohjukkaa. Partio eteni koilliseen. Partiomme yritti 
päästä iskemään ”ryssän” partion sivustaan, muuta ei ehtinyt. Saavuttuaan 
vihollispartion ladulle, lähti partiomme ajamaan takaa vihollisia. Partiomme 
saavuttua Latvajärven kenttävartion tasalle, siellä olevan puron rannalle, 
kuultiin laukaustenvaihtoa kenttävartio asettaman AV:n suunnasta. Samaan 
aikaan sai partiomme oikealla yhteyden 3.K:n yhden ryhmän vahvuiseen 
partioon, joka jäi varmistamaan ”ryssien” latua. Meidän partiomme meni 
kenttävartion kautta ja sai täältä kuulla, että AV oli lyöty hajalle. Partiomme 
jatkoi täältä matkaa AV:oon ja joutui siellä olevalle metsäkannaksella 
tulitaisteluun ”ryssien” kanssa ja tappoi kuusi ”ryssää” loppujen hajaantuessa 
ja paetessa metsiin. Tämän jälkeen havaittiin metsäkannaksen oikealla 
puolella olevan aukean takana partio, joka todettiin vänrikki Hinkkasen 
johtamaksi partioksi. Tämä partio siirtyi komppanian partion oikealle siivelle. 
Komppanian päällikön kehotti tätä ja 3.K:n partiota haravoimaan oikealta 
kaartaen edessä olevan aukean takana olevan metsikön. 

  



     8/17 
 

 
Mutta koska siellä ei todettu enää olevan mitään, katsottiin tehtävä 
päättyneeksi.  
Saaliiksi saatiin:  
Kolme automaattikivääriä, kolme tavallista kivääriä, yhden upseerin paperit, 
neljä käsikranaattia ja 50 kiväärinpatruunaa. 
Partiolle itselle ei tullut mitään tappioita. 
 

 10.45 I pataljoonasta tuli käsky asettaa kaksi joukkuetta hälytysvalmiiksi. 
 

 14.00 Partio palasi leirille. 
 

Rahikkalan tehtyä edellä mainitun ilmoituksen, komppanian vääpeli yliker-
santti Karttunen lähetti heti noin klo 07.30 nämä miehet viemään ilmoituksen 
pataljoonaan ja lähti itse toimitusjoukkueen kanssa tapahtumapaikalle 
ottamaan selvää ”ryssän” menoladusta. Koska toimitusjoukkueella ei ollut 
suksia, hän lähti toisen pataljoonan esikuntakomppanian partion mukaan 
ajamaan takaa ”ryssän” partiota. ”Ryssän” latu kulki koillisen suuntaan. 
Partion hiihdettyä noin kilometrin verran, siihen yhtyi Juurikkajärven etelä-
rannalla I pataljoonan esikuntakomppanian partio. Kun partio oli hiihtänyt 
edelleen ”ryssän” latua noin kaksi kilometriä, tavoitti partiomme ”ryssän” 
partion ja joutui sen kanssa tulitaisteluun, jota kesti noin 15 minuuttia. 
Partiomme joutui kuitenkin vetäytymään ja palasi Lapiovaaraan noin klo 
11.00.  
 Noin klo 12.00 lähti II pataljoonan partio vänrikki Hassin kanssa uudelleen 
tutkimaan ”ryssien” latuja. Aamuiselta taistelupaikalta löytyi viisi kaatunutta 
”ryssää”. partio jatkoi latuja pitkin Latvan AV:hen saakka, josta partio palasi 
Lapiovaaraan noin klo 15.30. 
Saaliina oli kaatuneita viisi, (I pataljoonan esikuntakomppania korjannut): 
Kolme automaattikivääriä, kaksi tavallista kivääriä, patruunoita, käsikra-
naatteja papereita ym. 
Komppanian miehille ei päivän aikana syntynyt tappioita. 
 

18.1.1940 09.00 Vänrikit Koivula ja Karikoski + 14 miestä lähtivät partioimaan komppanian   
edellisenä päivänä tekemää latua, kunnes yhtyivät ”ryssien” latuun. Tästä he 
lähtivät tutkimaan ”ryssien” partio latua takakäteen. Partio tuli siihen 
tulokseen, että se ”ryssän” partio, jonka kanssa komppanian partio oli 
kosketuksessa edellisenä päivänä, oli sama, joka oli käynyt maantiellä 
Lepomäen ja Juurikka-ahon välillä ja jonka kanssa ylikersantti Karttusen 
johtama esikuntakomppanioiden partio oli ollut taistelussa. 
Vänrikit Koivula ja Karikoski havaitsivat ”ryssien” ladulleen asettaman 
ansamiinan noin 75 metriä maantiestä. Tämän miinan he räjäyttivät pitkän 
saikaran ja siihen jatkoksi liitettyjen suksisauvojen avulla. heidän mielipiteensä 
mukaan, miina oli joko räjähdysmiina tai 2-3 varsikäsikranaatista kokoon-
pantu. Partio palasi leirille klo 13.00. 
 
Komppaniasta oli päivän kuluessa kolme ryhmää luutnantti Vaismaan johdolla 
rakentamassa korsuja. Ei muuta mainittavaa. 
 

19.1.1940 10.00 Ilmahälytys. Nähtiin kolme ”ryssän” lentokonetta lentämässä leirialueen ylä- 
  puolella. Lentokoneita ammuttiin. 

Komppaniasta oli joukkue rakentamassa korsuja vänrikki Westmannin 
johdolla. Muuten päivä oli rauhallinen. 
 

20.1.1940  Puolet komppaniasta oli korsuja kaivamassa, toisen puolen levätessä. Ilmahä- 
  lytyksiä oli usein koko päivän valoisan ajan. 
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21.1.1940  Sama kuin edellisenäkin päivänä. 
 
22.1.1940  Valmistautumista seuraavan yön tehtävää varten. Komppanian päällikkö ja  
  vänrikki Koivula + 4 aliupseeria lähti maastontiedusteluun. 
 

18.00 I joukkue siirtyi Koiravaaraan ja otti vastaan neljänneltä komppanialta varmis-
tustehtävän. 

 
20.00 Lähti loppuosa komppaniasta varmistamaan neljännen komppanian työsken-

telyä Lieksan tiellä. Varmistus suoritettiin seuraavasti: 
 IV joukkue Latvajärvi – Ahvenlampi – Koiravaara. II ja III joukkue Lieksantien 

varresta 2.5 km ”Kahvelista” kaakkoon. Varmistus ”Kahvelin” suuntaan. 
 

23.1.1940 07.00 Palasi II ja III joukkue leirille. 
 
 08.30 IV joukkue palasi leirille. 
 
 11.00 I joukkue palasi leirille. 
 
  Komppania lepäsi koko loppupäivän. 
 
 13.30 Ilmahälytys. 
 
24.1.1940  Varusteiden kunnostamista sekä lepoa. 
 
25.1.1940  Samanlainen päivä. 
 
26.1.1940  Suksien tervaamista ja varusteiden korjaamista. 
 
27.1.1940  Kuormaston kuntoon laittamista, muuten samaa kuin edellisenä päivänä. 
 
28.1.1940  Aamupäivä tehtiin lähtövalmisteluja. 
 
 15.00 -16.00 Marssi Raunioahon tienhaaraan. 
 
 16.00 -24.00 Siirtyminen tienhaarasta Kivijärven itäpuolelle. 
 
29.1.1940 05.00 - 08.30 6.K kärkikomppaniana, pataljoona lähestyi ja otti haltuunsa Lieksan tien 77-78  

kilometripylväiden välistä. Komppania asettui tämän jälkeen etuvartiokomp-
paniaksi Kalettomanlammen eteläpuolelle. 
 

30.1.1940 07.00 Komppania sai käskyn edetä ja hyökätä tien suunnassa ”Kahveliin” päin. 
  (Sivakkaan) 
   

08.00 Alkoi komppanian eteneminen 81 km pylvään kohdalta. Keskellä leveätä suo-
aukeata, komppania löi takaisin vastaan tulleen vihollisosaston ja tuhosi osan 
siitä. Komppanian hyökkäys pysähtyi saatuaan noin 50 metrin päästä asemista 
vastaan voimakasta konekivääri-, ja kivääritulta. Lisäksi kaksi hyökkäysvaunua 
saapui noin 100 metrin päähän tukemaan tykeillään ja konekivääreillään 
omiaan. Komppania oli suolla asemissa luotien ja tykistön kranaattien tulessa 
klo 17.30 saakka, jolloin komppania irtaantui. Neljäs komppania asettui 500 
metriä taaksepäin vastaanotto-, ja etuvartioasemiin. Komppania leiriytyi noin 
200 metrin päähän neljännen komppanian taakse. 

 
31.1.1940 03.30 Komppania määrättiin lähettämään kaksi joukkuetta viidennen komppanian  
  vahvistukseksi Klemettiin. Loppu komppaniaa suoritti varmistustehtäviä ynnä 
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  pari tiedustelu-, ja häiritsemispartiota Klemetin ja ”Kahvelin” välillä. 
 
1.2.1940 08.00 IV joukkue lähti luutnantti von Essenin johdolla Saunajärvelle. Loppu komp- 
  paniaa teki varustelutöitä ja oli varmistustehtävissä. 
 
2.2.1940 06.00 - 07.00 Siirrettiin loppuosa komppaniasta Klemetin länsipuolella olevaan tukikohtaan. 
   

07.00 - 24.00 Komppania oli asemissa lujana puolustustaistelussa hyökkäysvoimin yrittävää 
”ryssää” vastaan. Huolimatta siitä, että hyökkäysvaunut lopulta ammuttuaan 
torjuntatykin rikki, pääsivät läpi, asemat pidettiin. Kaksi hyökkäysvaunua jäi 
tielle tulikohdan kohdalle, jakaen täten tukikohdan kahteen erilliseen osaan. 
Kun tien pohjoispuolella vänrikki Karikosken johdolla olevalta osalta loppuivat 
patruunat, joita hänelle hyökkäysvaunujen takia ei voitu toimittaa, irtaantui se 
asemista ja pimeän turvin kiertoteitä saapui maantien eteläpuolella olevaan 
tukikohtaan. Tukikohdasta kaatui päivä kuluessa neljä miestä ja yhdeksän 
haavoittui. Kaatuneista kaksi, alikersantti Vilho Haataja ja sotamies Paavo 
Leiviskä sekä haavoittuneista seitsemän oli 6.K:sta. 

 
3.2.1940 03.00 Kello 03.00 saakka komppania oli edelleen tukikohdassa taistelua jatkaen. 
 
 03.00 Luutnantti Kanteleen johtama osasto vapautti komppanian tukikohdasta. 
 
 04.00 - 05.00 Leiriydyttiin ja jäätiin pataljoonan reserviksi. 
 

10.30 Komppania hälytettiin edelleen vahvistamaa luutnantti Jussilan johtaman tuki-
kohdan miehittämistä.  

 
12.30 II ja II joukkue vapautettiin. 
 
17.00 III joukkue vapautettiin. 
 
19.00 IV joukkue saapui Saunajärveltä. 
 
21.00 Komppania miehitti jälleen tukikohdan Klemetin länsipuolelta ja oli sitten 

lopun vuorokautta asemissa. 
 

4.2.1940 00.00 - 07.00 Komppania oli edelleen tukikohdan asemissa. 
 

07.00 Komppania irtaantui käskystä asemista ja lähti pataljoonan jälkeen Klemetin 
itäpuolelle, pataljoonan reserviksi. III joukkue jäi varmistamaan entistä 
huoltotietä. 

 
09.00 -18.00 IV joukkue oli 5.K:n reservinä. 
 
18.00 -19.00 I joukkue oli ottamassa yhteyttä luutnantti Tuoviseen, loppuosan ollessa patal-

joonan reservinä. 
 
19.00 -20.00 Komppania leiriytyneenä. 
 

5.2.1940 00.00 - 04.00 Samoin leiriytyneenä. 
 
 04.00 - 05.30 Telttojen purkaminen ja lähtövalmisteluja. 
 

04.00 Annettiin käsky, jonka mukaan luutnantti Jussilan komppanian oli noin 500  
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metriä idempänä lähestyttävä Saunajärven maantietä ja miehitettävä maan-
tien eteläpuoli. Luutnantti Jussilan vaikertelujen ansiosta annettiin tämä 
tehtävä klo 12.00 kuudennelle komppanialle. 
 

 06.00 - 09.00 Komppania eteni suunnassa 00-00 maantien varteen ja asettui tänne asemiin. 
 

16.00 ”Ryssä” teki idän suunnasta hyökkäysyrityksen hiihtojoukoillaan. Hyökkäys 
torjuttiin. 

 
18.00 Komppania siirtyi taakse reserviin. 
 

6.2.1940 00.00 -19.00 Komppania oli reservissä. 
 

19.00 -24.00 Komppania oli jälleen samassa tukikohdassa vahvistettuna kahdella koneki-
väärillä. 

 
7.2.1940 00.00 - 07.00 Tukikohdassa. 
 
 07.00 -19.00 Reservissä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. 
 
8.2.1940 00.00 - 07.00  Tukikohdassa. 
 
 07.00 -19.00 Reservissä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. 
 
9.2.1949 00.00 -19.30 Tukikohdassa. 
 
 07.00 - 09.00 I joukkue antoi tuli-iskuja idässä olevaan ”ryssän” tukikohtaan. 
 
 14.00 Saatiin yhteys partion välityksellä Tiedusteluosasto 2:een. (TO 2) . 
  

19.30 -24.00 Loppuvuorokausi oltiin reservinä. Päivät olivat rauhallisia, tukikohtia varmis-
tettiin. 

 
10.2.1940 00.00 -07.00 Reservissä. 
 
 07.00 -19.00 Tukikohdassa. 
 

11.00 ”Ryssän” hyökkäysvaunu ilmestyi tukikohdan eteen kuopan länsipuolelle. 
Torjunta-aseen puuttuessa ei hyökkäysvaunulle mahdettu mitään. Huolimatta 
kivääri-, ja kranaatinheitintulesta, pääsi hyökkäysvaunu jalkaväen tukemana 
läpi klo 16.00. Hyökkäysvaunumiinat, joita oli asetettu maantielle, eivät 
toimineet. 

 
12.00 Saapunut TO 2 partio ei hyökkäysvaunun takia päässyt palaamaan. 
 
17.00 Hyökkäysvaunu palasi, ajoi kuoppaan ja jäi toimita kyvyttömäksi. Hyökkäys-

vaunu pidettiin kivääri-, ja kranaattitulessa. Avoimen, epäedullisen maaston 
takia ei hyökkäysvaunua voitu tuhota, varsinkaan kun sitä tukemaan tuli 
toinen hyökkäysvaunu. 

 
19.00 -24.00  Reservinä. 



     12/17 
 
 

11.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -19.00 Tukikohdassa. 
 

Todettiin, että hyökkäysvaunu oli päässyt karkuun kuopasta. Partiointiin, ase-
tettiin miinoituksia ja tehtiin varustelutöitä. 
 

 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
12.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiointia ja varustelutöitä. 
 
13.2.1940 00.00 - 01.00 Tukikohdassa. 
 
 01.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiointia pohjoiseen. 
 
14.2.1940 00.00 - 07.00 Tukikohdassa. 
 
 00.00 - 02.00 Häirintäpartio Klemetin pohjoispuolelle. partioretkellä kaatui sotamies Eino
  Leinonen. 
 
 07.00 -19.00 Reservissä. 
 
 19.00 -24.00  Asemissa. 
 
 22.00 -24.00Partio pohjoiseen. Sotamies Eino Leinosen ruumis haettiin pois. 
 
15.2.1940 00.00 - 07.00 Tukikohdassa. 
 
 03.00 - 05.00 Partio pohjoiseen. 
 
 07.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiotoimintaa. 
 
16.2.1940 00.00 - 07.00 Tukikohdassa. Partiointia. 
 
 07.00 -24.00 Reservinä. 
 
17.2.1940 00.00 - 01.00 Reservinä. 
 
 01.00 -19.00 Tukikohdassa. Partiointia ja varustelutöitä. 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
18.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -19,00 Tukikohdassa. Kenttävarustelutöitä ja partiointia. 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
19.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
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 07.00 -19.00 Tukikohdassa. Partiointia ja kenttävarustelutöitä. 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
20.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -24.00  Tukikohdassa. Partiointia ja kenttävarustelutöitä. 
 
21.2.1940 00.00 - 01.00 Tukikohdassa. 
 
 01.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiointia. 
 
22.2.1940 00.00 - 07.00  Tukikohdassa. 
 
 07.00 -19.00  Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. 
 

20.00  Miehitettiin maantien pohjoispuolella olevien pesäkkeiden kohdalla oleva 
metsäsaareke. Suoritettiin partiointia. 

 
23.2.1940 00.00 - 07.00 Tukikohdassa. Pioneeritöitä ja partiointia. 
 
 07.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. 
 
24.2.1940 00.00 - 07.00  Tukikohdassa.  
 
 07.00 -24.00 Reservinä. 
 
25.2.1940 00.00 - 01.00 Reservinä. 
 
 01.00 -19.00 Tukikohdassa. Partiointia yms… 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
26.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -19.00 Tukikohdassa. Partiointia, ym… 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
27.2.1940 00.00 - 07.00 Reservinä. 
 
 07.00 -19.00  Tukikohdassa. Partiointi, ym… 
 
 19.00 -24.00 Reservinä. 
 
28.2.1940 00.00 - 06.00 Reservinä. 
 
 06.00 -24.00  ukikohdassa. Partiointia ja pioneeritöitä. 
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Panssarintorjuntatykki kuljetettiin idässä olevan tukikohdan lounaispuolelle, 
josta tykillä ammuttiin suoralla suuntauksella ”ryssän” korsuja. Suorasuuntaus 
ammunta päättyi klo 18.00, jonka jälkeen tykki tuotiin takaisin tukikohtaan. 

 
29.2.1940 00.00 - 01.00 Tukikohdassa. 
 
 01.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiointia.  
 

22.00 Tuli-iskuja Klemettiin. 
 

1.3.1940 00.00 - 06.00 Tukikohdassa. 
 
 00.40 - 04.00 Tuli-iskuja Klemettiin. Partiointia. 
 
 06.00 -19.00 Reservinä. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. Partiointia. 
 
2.3.1940 00.00 - 06.00 Tukikohdassa. 
 
 02.00 - 03.00 Kranaatinheittimen tuli-isku länteen ja pohjoiseen. 
 
 05.00  Tuli-isku länteen ja pohjoiseen. 
 
 06.00 -19.00 Reservissä. 
 
 19.00 -24.00  Tukikohdassa. Partiointia. 
 
3.3.1940 00.00 - 06.00  Tukikohdassa.  
 
 06.00 -24.00 Reservissä. 
 
4.3.1940 00.00 - 01.00 Reservissä. 
 
 01.00 -19.00  Tukikohdassa. 
 
 01.30  Lähettiin partio, 1+14, Petäjälammelle. 
 

06.00 Maantien pohjoispuolella olevasta pesäkkeestä ilmoitettiin, että suurempi 
joukko ”ryssiä” lähestyy asemiamme. Jokainen mies hälytettiin asemiin.. Noin 
200 - 300 miehen vahvuinen ”ryssän” osasto hyökkäsi lännestä ja pohjoisesta 
asemiamme kohti, käyttäen apunaan kenttätykkiä ja hyökkäysvaunua sekä 
kranaatinheitintä. Taistelu jatkui aina pimeän tuloon saakka. Petäjälammelle 
lähetettyyn partioon saatiin yhteys ”Soljen” tykistön tulenjohtopuhelimella. 

 Partio sai käskyn pyytää lisävoimia kapteeni Salomieheltä, joidenka tuli 
hyökätä pohjoisesta metsäkannakselle. Noin klo 15.00 saatiin tieto ”Soljen” 
kautta, että kaksi joukkuetta kapteeni Salomiehen pataljoonasta + partio 
Leinonen ovat yrittäneet hyökkäystä pohjoisesta, mutta ovat epäonnistuneet. 
Päivän kuluessa kaatui noin 50 tai 60 ”ryssää”. Omista haavoittui kaksi miestä. 
”Ryssien” hyökkäys asemiamme vastaan torjuttiin. 

 
19.00 -24.00 Kaksi joukkuetta Reservinä ja kaksi joukkuetta oli tukikohdassa ”Pakissa”. 
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5.3.1940 00.00 - 06.00 Edelleen reservissä. 
 

06.00 -19.00 Tukikohdassa. ”Ryssien” hyökkäys alkoi heti uudelleen aamun valjettua. Hyök-
käysvaunu esiintyi lyhyen ajan näkyvissä. Taistelu jatkui koko päivän ajan. 
Hyökkäys torjuttiin. ”Ryssiä” kaatui noin 50 miestä. Omista haavoittui neljä 
miestä. 

 
12.00 Noin klo 12.00 saapui partio Leinonen idästä suunnasta kiertäen, idässä olevan 

vihollisen tukikohdan omien luo. 
 Saatiin ilmoitus, että luutnantti Heikkilän johtama osasto alkaa toimia pohjoi-

sessa noin klo 09.00 aikaan.  
 
19.00 -24.00 Kaksi joukkuetta reservissä tukikohdassa ja kaksi joukkuetta on reservinä 

”Pakissa”. 
 

6.3.1940 00.00 - 06.00 Reservinä. 
 

06.00 -19.00 Tukikohdassa. Aamupäivällä ”ryssä” yritti jälleen hyökkäystä kahden hyökkäys-
vaunun ja tykistön avulla, mutta hyökkäys tyrehtyi heti alkuunsa. ”Ryssä” 
perääntyi asemiinsa. Hyökkäysvaunut perääntyivät saatuaan tulta pst-
kivääristä ja tykistä, joilla ammuttiin muutamia laukauksia. Iltapäivä oli 
rauhallinen. Piikkilankaesteet rikkoutuneilta osiltaan korjattiin. Vihollisia 
kaatui noin 10, omista haavoittui yksi mies. 

 
19.00 -24.00 Reservinä. 
 

7.3.1940 00.00 - 06.00 Reservinä. Kaksi joukkuetta oli ”Pakissa” ja kaksi joukkuetta tukikohdassa.   
 

06.00 -24.00 Tukikohdassa. Päivän aikana oli tykistötoimintaa ja pientä laukaustenvaihtoa 
molemmin puolin sekä tehtiin pioneeritöitä.  

 
8.3.1940 00.00 - 01.00 Tukikohdassa. 
 
 01.00 -19.00 Kaksi joukkuetta oli reservinä tukikohdassa ja kaksi joukkuetta ”Pakissa”. 
 
 19.00 -24.00  Tukikohdassa. Tykistön toimintaa ja laukaustenvaihtoa molemmin puolin. 
 
9.3.1940 00.00 - 06.00 Tukikohdassa. 
 
 06.00 -19.00 Kaksi joukkuetta oli reservinä tukikohdassa ja kaksi joukkuetta ”Pakissa”.   
  Vähäistä tykistön toimintaa. 
 
 19.00 -24.00 Tukikohdassa. 
 
10.3.1940 00.00 - 06.00 Tukikohdassa. 
 
 06.00 -19.00 Kaksi joukkuetta oli reservinä tukikohdassa ja kaksi joukkuetta ”Pakissa”. 
  Tehtiin varustelutöitä. 
 
11.3.1940 00.00 - 06.00 Tukikohdassa. 
 
 06.00 -24.00 Kaksi joukkuetta oli reservinä tukikohdassa ja kaksi joukkuetta ”Pakissa”. 
 
12.3.1940 00.00 - 01.00 Reservinä. 
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01.00 -19.00 Tukikohdassa. 
 
 19.00 -24.00  Reservinä. 
 
13.3.1940 00.00 - 06.00 Reservinä. 
 
 06.00 -18.00 Tukikohdassa. 
 

09.15 Noin klo 09.15  saatiin puhelinsanoma, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli 
tehty rauha ja että ”ryssä” oli klo 11.00:sta jälkeen rauhoitettu eläin. Surum-
me oli suuri. ”Ryssän” lentotoiminta sodan viimeisinä tunteina oli äärim-
milleen kiihdytettyä. Tukikohtaamme kohtaan lentokoneet tekivät useita 
hyökkäyksiä, ampuivat konekivääreillä ja pudottivat pommeja. 

  
10.00 -11.00 Annoimme tuli-iskuja kaikilla aseillamme. 
 
18.00 Komppania siirtyi noin yhden kilometrin etelänsuuntaan, ”Pakkiin”, leiriydyim-

me sinne. 
 

14.3.1940  Saunomista. Alikersantti Haatajan ruumis haettiin Klemetistä. 
 
15.3.1940  Kivääreitten puhdistusta ja varusteiden kuntoon laittamista. 
 
16.3.1940  Suksien tervaamista ja varusteiden kuntoon laittamista. 
 
17.3.1940  Lepoa ja varushuoltoa. 
 
 17.00 Prikaatin pastori piti kenttähartaushetken koko komppanialle. 
 
18.3.1940  Saunominen 
 
19.3.1940 09.00 Pidettiin hiihtokilpailut. Osa komppaniasta oli tienkorjaustöissä., sekä kaksi
  ryhmää puhdistustöissä Kannaksen taloissa. 
 
20.3.1940  Käynti ”ryssän” jättämillä leirialueilla Saunajärven tien varrella sekä Lieksan 
  tiellä ”Kahvelista” Pirttimäkeen. (Sivakasta). 
 
21.3.1940  Osa komppaniasta oli puhdistustöissä Luvelahdessa. 
 
22.3.1940  Samaa kuin edellisenäkin päivänä. 
 
23.3.1940  Kuormaston kuntoon laittamista, sekä valmistautumista seuraavan päivän liik-
  keelle lähtöä varten. 
 
24.3.1940 07.00 Komppania lähti liikkeelle ja siirtyi huoltotietä Koiravaaran ja Lapiovaaran  

kautta Nurmeksen ja Kuhmon välisen tien varteen. Komppania majoittui 
Raunionahon taloihin. Kuormasto kulki Lieksan tietä Rastin kautta ja saapui 
Raunioahoon klo 15.00. 
 

25.3.1940  Lepoa. 
 
26.3.1940  Lepoa sekä suksien tervaamista. 
 
27.3.1940  Pataljoonamme käskyn mukaisesti, komppaniamme lähti jälleen liikkeelle. 
  Kuormasto klo 05.00 ja komppania klo 08.15. Reitti kulki Nurmeksen tietä Tol- 
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keen tienhaaraan ja siitä Tolkeen tietä edelleen Mäntyjärvelle, jonne 
majoituttiin telttoihin seuraavaksi yöksi. 
 

28.3.1940 06.00 Liikkeelle lähtö. Komppania jatkoi hiihtäen matkaa edelleen Lieksan tielle ja  
  sitä pitkin Nurmijärvelle jossa majoituttiin taloihin. 
 
29.3.1940 09.00 Lähtö Nurmijärveltä. 
 
 11.00 Saavuttiin Pankajärvelle jossa majoituttiin taloihin. 
 
5.4.1940  Komppania siirtyi Lieksaan minne asettui osaksi Pielisjärven suunnan rajanvar- 
  tio ja valmiusjoukkoja. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
  

 
  
 
 


