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        P 3583 
 
 

6./JR 27 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

19.1.1939 – 15.3.1940 
 
 

6./JR 27 perustettiin Kemissä YH:n aikana Perä-Pohjolan miehistä, osaksi sen toista pataljoonaa. Joulukuun 
1939 ensimmäisinä päivinä komppania siirtyi pataljoonan mukana Suomussalmelle, josta voittoisten 
Suomussalmen taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 19 - 20.1.1940 Kuhmon rintamalle. Komppania 
päälliköksi määrättiin luutnantti Karasmaa. Komppania sai siirtymiskäskyn Suomussalmen rintaman 
Purasjokilinjalla. 
 
 
19.1.1940 14.00 Pataljoonasta tuli puhelinsanoma: Komppanian on oltava valmiina lähtöön klo  

14.30. Teltat puretaan, keittiöajoneuvot, patruuna-ajoneuvot ja kenttäkeittiö 
seuraavat komppaniaa. Muut ajoneuvot seuraavat pataljoonan talousupseerin 
johdolla. 
 

 14.15 -14.35 Vihollisen neljä hävittäjää häiritsivät meitä. Eivät saaneet aikaan mitään. 
 
 15.00 Komppania lähti liikkeelle majoituspaikasta suksilla. Keli oli huono, pakkasta 
  noin 29 -32 astetta. 
 
 17.15 Komppania saapui Raatteen – Kuhmon – Suomussalmen tienhaaraan. 
 
 18.30 Komppani pääsi lastaamaan autoihin. 
 
 19.15 Autot lähtivät liikkeelle Hyrynsalmen suuntaan. 
 
20.1.1940 06.00 Komppania saapui Hyrynsalmen ja Moisiovaaran kautta Kuhmoon. 
 
 09.30 Komppania oli majoittuneena teltoissa, tavanmukainen ruokailu, ei muuta 
  erikoista. 
 
21.1.1940 21.00 -24.00 Osa komppaniasta kävi saunassa. Komentoryhmä, IV joukkue ja osa III jouk- 
  kuetta. Loput sitten kun sauna oli lämmitetty toisen kerran 
 

21.10 Saapui osa kuormastosta. 
 

22.1.1940 03.00 Kuormasto saapui kokonaisuudessaan. 
 
  Sairaalasta palautettiin: 
 
  Posma Yrjö  8.1.40 
  Väliaho Antti  9.1 
  Rusanen  9.1 
  Ruokojärvi Huuko 10.1 
  Liuski Veikko  11.1 
  Sirviö  11.1 
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  Kylmämaa Väinö 13.1 
  Lompolojärvi Bruuno 13.1 
  Metsävainio Huuko 14.1 
  Pellikka Reino  15.1 
  Hiltunen Akseli 15.1 
  Koju Aarne  16.1 
  Kuru Tuure  17.1 
  Rungreen Jaakko 17.1 
  Vaattovaara Salomon 17.1 
  Juustovaara Kalle 17.1 
  Posma Otto  18.1 
  Kyllönen Eino  21.1 
  Hietanen Pauli 22.1 
 
22.1.1940  Komppania oli majapaikassaan, ei erikoista. 
 
 20.00 Komppania päällikkö kävi pataljoonan komentajan puhuttelussa. 
 
  Sairaalaan: 
 
  Kers. Pääkkö Antero 
  Stm. Jänislampi Toini 
  Stm. Räsänen Kauko 
  Korpr. Juuso Lauri 
 
23.1.1940  Komppania majoituspaikassa, ei erikoista. Sää kirkas, pakkasta noin 22 astetta. 

Vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta. Kolme hävittäjää ja yhdeksän pommiko-
netta lenteli itä – länsisuunnassa, ei vahinkoja.  
 

22.00 Esikäsky komppanian päälliköille: Yhden joukkueen, upseerin johdolla, on val-
mistauduttava lähtemään majoitustehtäviin yön kuluessa. 

 
   Käskystä II/JR 27:n adjutantti 
   Res.luutn. Veikko Veijola. 
 

24.1.1940 01.50 Käsky komppanian päälliköille:  
 

II/ JR 27:n lähettää majoitusryhmän, jonka johtajana toimii vänrikki Vuoren-
alho ja johon ”Jop”, ”Jes” ja ”Jim” määräävät kukin 10 miestä, sekä ”Eka” ja 
”Jam” kumpikin viisi miestä. Majoitusryhmän mukaan liittyvät lääk.luutn. 
Suopanki ja yksi lääkintäaliupseeri. Majoitusryhmä kokoontuu kunnalliskodin 
eteen klo 02.00, kaikki varusteet mukana sekä riittävä kuivamuona yhtä päivää 
varten, lisäksi yksi kangasteltta, jonka ”Jam” luovuttaa, josta se siirretään 
autoilla Polvelaan. Mukaan otetaan tarvittavat työvälineet pahvitelttojen 
pystyttämistä varten. Lisäksi joka komppanioista yksi hevonen ajoneuvoineen 
ja ajomiehineen kunnalliskodin eteen kuormattuina vapaina olevilla pahvitel-
toilla kamiinoineen, josta ne jatkavat matkaa vänrikki Vuorenalhon antamien 
ohjeiden mukaan. Polvelassa on oltava klo 06.00. Polvelassa ajoneuvoihin 
lastataan lisää pahvitelttoja eteenpäin viemistä varten. Majoittumista johtaa 
rykmentin puolesta luutnantti Turtiainen. Vänrikki Vuorenalho ilmoittautuu 
klo 02.00 ”Jamin” komentajalle. 

II/JR 27 komentaja 
   Kapteeni J Sihvonen 

 
     Adj. luutnantti V Veijola 
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 03.30 Komppanian majoitusryhmä lähti III joukkueesta kunnalliskodin eteen. 
 
 21.30 Komppania sai marssikäskyn. 
 
 23.45 Komppania oli valmiina marssille. 
 
 24.00 Komppania ylitti marssikynnyksen. Keli keskinkertainen, pakkasta noin kym- 
  menen astetta. 
 
  Tappioluettelo: 
 
  Sairaalaan: 
 
  Stm. Kalle Vaattovaara 
  Stm. Juho V Vaattovaara 
 
  Komppaniaan palautettiin ”Lukista”:   
 
  Sotamiehet Niilo Sieppi ja Jylkkä. 
 
  Sairaalasta: 
 
  Stm. Eelis Niiranen 
  Stm. Aaro Kangas 
  Stm. Onni Kuru 
  Stm. Toivo Koivumaa 
  Korpr. Eelis Koivunniemi 
  Stm. Tauno Sirviö 
 
25.1.1940 08.15 Komppania saapui majoituspaikalle Pihlajavaaraan: (Korkean kylä). 
 
 09.30  Komppania oli majoittuneena ja teltat kunnossa. 
 
 09.45 Aamukahvi. 
 
 16.30  Ruokailu. 
 
 22.00 Komppanian päälliköt olivat pataljoonan komentajan puhuttelussa. 
 
26.1.1940  Komppania oli majoituspaikalla, ei erikoista. Sää iltapäivällä kirkas, pakkasta 
  noin 15 astetta. 
 
  Tappioluettelo 
 
  Sairaalaan: 
 
  Stm. Juhoa A Ruokojärvi 
  Stm. Toivo Koivumaa 
  Stm. Feodor Alanko 
  Stm. Olavi Hyyryläinen 
 
  Komppaniaan komennettiin sairaalasta: 
 
  Alik. Mikko Erkinantti 
  Stm. Viljo Rantakurtakko 
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  Stm. Eemil Tuovinen 
 
  Lomalta: 
 
  Luutn. Tauno Vilpo 
 
  Komennukselta: 
   
  Kers. Kuusiato 
 
  Komennettu komppaniaan: 
 
  Stm. Keijo Lehto 
  Stm. Soini Haavisto 
 
27.1.1940  Komppania majoituspaikalla, ei erikoista. Sää kirkas, pakkasta noin 20 astetta. 
 
 16.00 Komppanialle saapui esikäsky liikkeelle lähdöstä. 
 

16.45 Komppaniasta lähti majoitusryhmä, vahvuus 1+3, vänrikki Hallavon  johdolla 
majoitustiedusteluun. 

 
 17.00 Komppanialle jaettiin viinaryyppy. 
 
 18.50 Komppaniasta lähti kolme miestä pataljoonan mukana majoitustöihin. 
 
 19.30 Komppanian päällikkö pataljoonan komentajan puhuttelussa. 
 
 20.45 Komppania oli valmiina lähtöön. 
 
 21.30 Pataljoona lähti liikkeelle. 
 
 24.00 Komppania saapui majoituspaikalle Pikku Kälkäsen itärannalle. 
 
  Lomalta saapuneita: 
 
  Alik. Sylvesteri Malinen 
  Alik. Toivo Heikkilä 
  Stm. Eelis Kulluvaara 
  Stm. Leevi Peurajärvi 
  Stm. Kustaa Peurajärvi 
  Stm. Einari Järvirova 
 
  Sairaalaan: 
 
  Stm. Uuno Syvänen. 
 
28.1.1940 01.50 Komppania majoittuneen majoituspaikalla, ei erikoista. Sää kirkas, pakkasta
  noin 20 astetta. 
  
 15.45 Komppanian päällikkö lähti pataljoonan komentajan puhutteluun. 
 
 18.15 Alijohtajat komppanian päällikön puhuttelussa. 
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29.1.1940 05.00 II/JR 27 lähti etenemään kohti Lehtovaaraa etulinjassa 4. ja 5.K sekä  2.KKK ja  

6.K. jotka ovat pataljoonan komentajan käytössä edelleen. 
 

08.00 4. ja 5. K. sivuuttivat Lehtovaaran noin klo 08.00 ja saavuttivat puoleenpäi-
vään mennessä maantien Reuhkavaaran ja Kannaksen talon puolivälissä. 6.K ja 
pataljoonan esikunta saapui Lehtovaaraan vasta puolenpäivän jälkeen. 
Myöhästyminen johtui väärästä opastamisesta. (Huom: komppanian kenttä-
vartio oli väärän tien varressa). 

 
12.00 Vänrikki Hallavon joukkue miehitti Alasenjärven saaren Niskan talon kohdalta 

ja jäi edelleen sinne majoituspaikkaansa Alasenjärven itärannalle. 
 
17.00 Majoittuminen telttoihin Lehtovaaran talon eteläpuolelle. 
 
22.00 Koko komppanian kuormasto oli koossa Lehtovaarassa. 
 

30.1.1940 07.40 Komppanian päällikkö sai pataljoonan komentajalta tehtävän kiertää kahdella 
joukkueella, joita on vahvennettu puolella konekiväärijoukkueella, Niskalam-
men itäpuolitse ja hyökätä sieltä lammen pohjoispuolella olevia korsuja 
vastaan. 
 

08.00 Vänrikki Oulasvirta IV joukkueen kanssa varmistustehtävään Alasenjärven itä – 
eteläpäähän. 

 
11.00 Komppanian päällikkö otti kiertomatkallaan yhteyden 4.K:n päällikköön ja sai 

häneltä tietoja tulevaa tehtäväänsä varten. 
Harhaluodista haavoittui stm. V Helttunen.  

 
14.00 -15.00 Komppanialle alistettiin yksi kiväärikomppania I pataljoonasta luutnantti 

Kattaisen johdolla. (Hek). 
 
17.00 -18.00 Taistelu vihollisen etuvartion kanssa. Sotamies Einari Seppälä haavoittui. 

Seppälä erittäin neuvokkaasti ja rohkeasti kävi vihollisen kimppuun käsikra-
naateilla. Viholliselta kaatui 15 -20 miestä. 

 
30.1.1940 -31.1.1940 Koko päivien välisen yön aikana oli laukaustenvaihtoa vihollisen kanssa. Ruo- 

kaa ja telttoja ei saatu niitä hakemaan lähetetyn lähetin saamattomuuden 
takia. 
 

31.1.1940 07.30 Tuli vasta ruoka ja teltat. Yö oli ollut kylmä. Vapaana olevat miehet lämmitteli- 
vät tulilla. Koko päivän oli laukaustenvaihtoa vihollisen kanssa ja hidasta 
etenemistä ampumakuopasta toiselle. 
 

1.2.1940 08.00 Miehitettiin asemat noin 75 metrin päähän vihollisen korsuista ja ryhdyttiin  
kaivamaan ampumakuoppia. Koko päivän ajan oli laukaustenvaihtoa vihollisen 
kanssa. 
 

2.2.1940 10.00 -14.00 Hyökkäys vihollisen korsuja vastaan etelän suunnasta. Hyökkäys torjuttiin. 
 
  Tappioluettelo 
 
  Haavoittuivat: 
 
  Stm. Yrjö Uusitalo 
  Stm. Lauri Lantto 
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  Luutn. Vilpo 
  Alik. Osmo Friman 
  Stm. Pekka Malinen 
  Stm. Erkki Rantakurtakko 
  Stm. Viljo Söderma 
  Korp. Nurminen 
 
  Kaatuivat: 
 
  Alik. Tuure Kuru 
  Stm. Kusti Koivuranta 
  Stm. Leevi Koivuniemi 
  Alik. Karppinen 
 

Iltaan mennessä 4 ja 5 K:n avustuksella saatiin korsu vallattua. Korsussa oli 
puoli komppania vihollisia, jotka melkein kaikki kaatuivat viimeiseen mieheen 
saakka, ehkä noin 1-3 pääsi pakenemaan Kannaksen talon suuntaan. 
 

3.2.1940 08.00-09.00 Saatiin kiinni vihollisen aliluutnantti hänen yrittäessä paeta Kannaksen talon 
suuntaan. Hän oli eilen vallatun korsun komppanian päällikkö. Hänen kunton-
sa oli kurja. Toisesta jalasta puuttui huopatossu ja koko jalkaterä oli kokonaan 
paleltunut, käsineet puutuivat, kaikki sormet olivat jäässä, samoin puuttui 
lakki. Hänelle annettiin ensiapu ja lähetettiin pataljoonaan. 
 
Miehitettiin Juminniemi ja ”väliniemi” Jumin ja Kannaksen taloon johtavan 
tien välistä, Saunajärven eteläpäässä. Jumin lisäksi yksi komppanian joukkue 
oli ”Aki”:sta puolella konekiväärijoukkueella vahvennettuna ”väliniemessä”. 
(”Ekasta” 2.KKK). 
 

4.2.1940  Miehitettiin yhdellä kiväärijoukkueella Saunasaari. Tällä hetkellä komppania  
  oli hajotettu varmistustehtäviin seuraavasti: 

III joukkue vänrikki Hallavon johtamana Alasenjärven saaressa ja siitä etelään. 
IV joukkue vänrikki Oulasvirran johdolla Alasenjärven eteläpäässä. II joukkue 
vänrikki Strömmerin (”Ekasta”) johdolla Saunasaaressa. Joukkuetta oli 
vahvennettu komppanian komentoryhmällä. I joukkue oli Jumissa vänrikki 
Seppäsen johtamana. Komppanian komentopaikka oli väliniemen juuressa ja 
toimitusjoukkue Lehtovaarassa. 
 

5.2.1940 -7.2.1940 Päivät kuluivat rauhallisesti. Vihollisen lentokoneet ja tykistö pommittivat lak- 
kaamatta komppania tukikohtia saamatta mitään erikoista aikaan. 7.2 illalla 
myöhään komppanian päällikkö sai esikäskyn seuraavan päivän hyökkäystä 
varten. Hyökkäyksen oli suuntauduttava Saunasaaresta Kannaksen talon 
suuntaan. 
 

8.2.1940 04.15 Komppanian päällikkö lähti komentopaikalla olevien ylimääräisten miesten  
  kanssa Jumiin. 
 

05.00 Oulasvirta saapui joukkueensa kanssa Jumiin ja vapautti Seppäsen joukkueen 
hyökkäystä varten. Seppänen keltatautiin sairastuneena vapautettiin hyök-
käyksestä. 

 
05.30 Komppania saapui saunasaareen. 
 
05.45 Komppania oli hyökkäysvalmiina Saunasaaren rannalla.  Hyökkäävän osaston 

vahvuus oli kaksi ja puolijoukkuetta, upseereita vain komppanian päällikkö. 
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06.00 Hyökkäys aloitettiin. Hyökättiin jään yli, vastapäätä olevan Kannaksen talon, 

rantaa kohti. Ryhmitys oli seuraava: Kersantti Rosenqvistin joukkue oli 
ketjussa edessä, vasemmalla oli kersantti Kaisajoen joukkue ketjussa 
porrastettuna, 50 taakse vasemmalle ja oikealla taakse porrastettuna. 
Kersantti Karttimon joukkue, komppanian päällikkö, taistelulähetteineen 
keskellä takana sivuilla olevien joukkueiden tasalla.  

 Komppania pääsi noin 350 metriä rannasta jäätä pitkin kohti vihollista, kun 
vihollinen ensin heikon kivääritulen. Tappioitta komppania pääsi etenemään 
75 metrin päähän rannasta, jolloin vihollinen avasi tulen neljällä koneki-
väärillä. Tykistön, kranaatinheittimen ja 4. ja 5. komppania piti avustaa 
hyökkäystä kivääritulella Kannaksen joen eteläpuolelta. Tykistö ampui joitakin 
laukauksia, joista useimmat olivat suutareita ja tuli hajanaista ilman 
varsinaista tulenjohtoa. Kranaatinheitin ei ampunut ollenkaan ja 4. ja 5. 
komppania tulesta ei ollut sanottavaa apua, josta johtuen hyökkäys tyrehtyi ja 
komppanian päällikkö antoi perääntymiskäskyn takaisin Saunasaareen klo 
07.50. Tappiot olivat kaksi kaatunutta ja seitsemän haavoittunutta, sekä kaksi 
kadonnutta, jotka selittämättömästä syystä palasivat ja ilmoittautuivat vasta 
neljän vuorokauden kuluttua komppaniaan. 

 
12.00 Komppania oli takaisin samoissa asemissa, ja samoin sijoittuneena kuin 

edellisenäkin päivänä. 
 
22.00 Noin klo 22.00 komppanian päällikkö sai käskyn, että hänen on yhdellä 

joukkueella otettava vastaan 4.K:n miehittämät asemat Kannaksen joen 
eteläpuolelta, tien ja Alasenjärven välistä. 

 
9.2.1940 01.00 Miehitys oli suoritettu. Päivän kuluessa vihollisen tykistötuli loppui, eikä sen  
  jälkeen Kannaksen suunnalta saatu tykkitulta. 
 
10.2.1940  Päivä kului rauhallisesti. Komppania päällikkö, luutnantti Karasmaa sairastui  
  kuumeeseen. 
 
 23.00 Komppanian päällikön viransijaiseksi määrättiin vänrikki O Hallavo. 
 
11.2.1940 02.45 Komppania sai käskyn siirtyä kokonaisena Kannakselle. 
 

04.00 III joukkue siirtyi Alasenjärven saaresta pohjoiseen Kannakselle, johtajana 
kersantti Länsikallio. 

 
05.00 IV joukkue, jota johti vänrikki Oulasvirta, siirtyi Jumista Kannakselle. 
 
05.00 Komppania sai hyökkäyskäskyn. H-hetki klo 06.00. Komppanian kaksi jouk-

kuetta, II ja III, hyökkäsi Alasenjärven rantaa pitkin, poikki Kannaksen joen, 
tavoitteena jatkossa Kannaksen talo. Hyökkäystä tuki tien oikealla puolella 
kolme konekivääriä ”Ekasta” (2.KKK), vänrikki Salmen johtamana. Myös 
kranaatinheitin koettaa tukea hyökkäystä. Ne harvaan ammutut muutamat 
ammukset tulivat kyllä hyökkäävien joukkueitten eteen, mutta liian lähelle, 
vain muutamien metrien päähän etulinjasta. Ne eivät aiheuttaneet vihollisille 
mitään vaaraa. 

 Kun III joukkue, jonka johtajana oli kersantti Länsikallio, pääsi joen yli ja siellä 
kääntyi kohti Kannaksen taloa, samaan aikaan olisi pitänyt hyökätä omien 
myös kapteeni Kanniston johdolla. Meidän olisi pitänyt ottaa yhteys heihin, 
mutta kun siellä ei ollut ketään, ja kun tykistömme ampui muutamia 
laukauksia pitkin Alasenjärven jäätä, yksi ammus putosi III joukkueen 
ensimmäisen ryhmän keskelle haavoittaen kolme aja kaataen yhden miehen.  
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 (Sotamies Pauli Metsävainio).  
 Vihollinen avasi myös kovan konekivääri-, pikakivääri ja kivääritulen. Hyökkäys 

tyrehtyi. Hämärän tullen joukkueet vetäytyivät pataljoonan komentajan 
käskystä entiselle linjalle. 

 
12.2.1940 06.00 Aamuhämärissä komppania miehitti uudelleen edellisenä päivänä saadut ase- 

mat Alasenjärven rannalta aina Kannaksenjoen (Saunajoen) aukeaman 
länsireunasta lähtien. II ja III joukkue saivat yhteyden Kannistoon ja joukkueet 
alistettiin Kanniston komentoon. 
 

18.00 Kello 18.00 piti olla H-hetki, mutta hyökkäys tyrehtyi ja muuttui tiedustelu ja 
partiotoiminnaksi. 

 
19.00 Komppanian päällikkö, luutnantti Karasmaa, ilmoittautui takaisin palveluk-

seen. 
 

13.2.2015  Aamulla (hämärissä) tuli ilmoitus Jumista, että ”ryssät” olivat hiihtämällä saa- 
puneet Jumiin ja että Jumissa ollut 1.KKK:n joukkue oli parhaillaan taistelussa 
”Ryssien” kanssa. Komppania sai tehtäväksi antaa apua ja sinne lähetettiin 
kersantti Kuusiston johdolla 10 miestä. Koska epäiltiin olevan kyseessä 
suurempi vihollisosasto, lisättiin puolenpäivän tienoilla avuksi vielä vänrikki 
Hallavon joukkue. Hallavo ja Kuusisto joutuivat taisteluun Jumin ja 
Niskavaaran välisellä tiellä. Meikäläisten eteneminen jatkui Niskavaaran 
taloon saakka, missä käsikranaateilla tuhottiin vihollisia talon saunaan. 
Vihollisen käyttäytyminen suksilla oli kömpelöä ja automaattiaseilla varus-
tettuna heidän vastarintansa oli heikkoa. Varsinaisena syynä vihollisen 
heikkoon vastarintaan oli laukeamattomat automaattikiväärit. Hämärän tullen 
Hallavo sai yhteyden 1./JR 27:n ja jätti II/JR 27:n komentajan määräyksestä 
taistelukentän 1./JR 27:lle. Päivän kuluessa tuhosi 1.KKK:n yksi joukkue ja 
Hallavo yhteensä 120 vihollista. Jumissa olleen panssarintorjuntatykin 
hevonen saatiin rykmentistä takaisin. Hevosen olivat aamulla ”ryssät” 
ottaneet. Koko päivän tappiot olivat vain yksi kaatunut, sotamies Antti Junno. 
 

14.2.1940 -15.2.1940 Vänrikki Holström ja yksi joukkue alistettiin neljänteen komppaniaan. Joukkue 
  taistelemaan Kälkäseen saapuneita ”hiihtoryssiä” vastaan. 
 
14.2.1940 -17.2.1940 Päivät kuluivat Kannaksella niin sanottua ”pussisotaa” käyden ja vihollisen len- 

tokoneita tarkkaillessa. Vihollisen lentokoneet suorittivat pommituksia ja 
ampuivat konekivääreillä saamatta silti aikaan mitään tappioita. Sirpaleet ja 
maakappaleet repivät kahta telttaa, jotka vähäisin korjauksin saatiin kuntoon. 
”Pussisota” johtui ei kenenkään maalle pudonneista, ”ryssille” tarkoitetuista,  
lentokoneista pudotetuista muonista, ynnä muista tarvikkeista. Sattui tapaus, 
että meikäläinen veti leipäpussia toisesta päästä ja ”ryssä” toisesta päästä. 
Kun osapuolten välillä syntyi asian tiimoilta laukaustenvaihtoa, pussi oli 
jätettävä ei kenenkään maalle. 
Päivät olivat kirkkaita pakkaspäiviä. Ilmavaaran takia ruokailtiin aamu-, ja 
iltahämärän aikana. 
 

17.2.1940  Komppania sai puhelinsanoman, jossa yhden joukkueen käskettiin ottaa yh- 
teys ”Hom” komppaniaan. Lisäksi mainittiin ”ryssien” erikoishiihtäjiä olevan 
matkalla Ukonvaaraan. Vänrikki Hallavon joukkue lähti liikkeelle ja sai 
yhteyden ”Hom” komppaniaan. Joukkue sai käskyn olla johtojoukkueena 
etulinjassa. Joukkueen takana oli ”Jopin” joukkue ja ”Homista” noin 20 miestä. 
 

  



      9/10 
 
 

21.00 Hallavon joukkue sai tuntuman ”ryssiin”. Noin viiden minuutin kovan 
laukaustenvaihdon jälkeen Hallavo teki ilmoituksen johtajalle (Luutnantti 
Kummu), jossa pyydettiin joukkue Suostetta etenemään vasemmalta, koska 
”ryssät” olivat jo sidotuna ”Jimin” joukkueen edessä. Kaikki joukkueitten 
siirrot onnistuivat hyvin joukkueemme pitäessä yllä kovaa pikakivääri ja 
konepistooli tulta. Aamun valjetessa osasto suoritti loppurykäyksen. ”Ryssiä” 
jäi hangelle noin 120 -130. Joukkueemme tappiot olivat kolme kaatunutta. 
Kersantti Kaisajoki, alikersantti Luukkonen ja sotamies Sieppi. Lisäksi 
haavoittui kahdeksan miestä. 

 Taistelun päätyttyä osaston tehtävänä siellä oli mennä Ukonvaaraan ja sieltä 
takaisin Niskavaaraan. Joukkue seurasi osastoa. Tehtävän suoritettua saimme 
käskyn palata komppanian sijoituspaikalle Kannakselle, jonne saavuimme 
18.2.klo 16.30. 

 
18.2.1940 -5.3.1940 Vartiotehtävässä Kannaksella. Puolitoista joukkuetta Kannaksen itäpuolella ja 

puolitoista joukkuetta Kannaksen länsipuolella Alasenjärven rannalla. 
Ilmavaara joka päivä klo 08.00 -18.00. Vihollisen lentokoneet kuljettivat 
muonaa omilleen runsaasti. Huolehtivat myös patruunatäydennyksistä 
omilleen ja meille. (7400 patruunaa). 

 
5.3.1940 Komppania sai käskyn klo 21.00 alkavaa hyökkäystä varten. Kannaksen 

itäpuolelle jäi johtajaksi vänrikki O Hallavo, ”Jimistä” yksi ryhmä, ”Jopin” yksi 
joukkue, ”Ekasta” puolijoukkuetta, kaksi heitintä kranaatinheittimestä ja yksi 
ilmatorjuntakonekivääri. Nämä jäivät sitovaksi osastoksi vänrikki Hallavon 
johdolla. Kaksi joukkuetta vänrikki Seppänen ja Holtsröm, johtajana Seppänen. 
Joukkueiden johtajiksi Holtsröm ja kersantti Kuusisto. Komppania teki 
hyökkäyksen pataljoonan käskyn puitteissa Kannaksen länsipuolella, 
Alasenjärven rannalta Kannaksen taloa kohti. 

 
6.3.1940          00.30 Yöllä lähdettiin hyökkäämään ja päästiin vihollisen huomaamatta siihen 

saakka kunnes meidän ja vihollisen väliä oli noin 80 metriä. Silloin vihollinen 
alkoi ampua 5-6 konekiväärillä. Ammunta jatkui noin viisi minuuttia ja sen 
jälkeen ei kuulunut laukaustakaan. Vihollisella oli patruunoiden puute. 
Kersantti Kuusisto kaatui ja kaksi miestä haavoittui. 

 
 Illalla lähdettiin Löytövaaraan. Vänrikki Seppänen sai majoitustehtävän,  sitten 

joukkue Holtsröm ja siten komppania Hallavon johtamana. 
 
7.3.1940 Aamulla 7.3 tultiin Silmälammen korsuihin ja iltapäivällä lähdettiin rakenta-

maan korsuja. Koko yö oltiin töissä. 
 
8.3.1940 Vänrikki Holtsröm sai määräyksen lähteä ”Kavin” reserviksi. Eksyi tykistötulen 

takia ja Seppänen lähti tilalle. Holtsrömin joukkueesta haavoittui pommi-
tuksessa kolme miestä. Iltapäivällä joutui sama joukkue Segersrolen reserviksi 
ja kun sitä ei siellä enää tarvittu, se siirtyi sieltä ”Kavin” reserviksi. 

 Aliupseerit olivat hakemassa erästä komppaniaa ja oli siten vahvuus 12 
miestä.  

 
10.3.1940 ”Jim” otti vastaan noin 200 metrin lohkon aamuyöllä. Vänrikki Seppäsen lohko 

olio vasemmalla ja vänrikki Holtsrömin lohko oikealla. Hallavo oli komppanian 
päällikkönä. Komentokorsu oli noin 100 metrin päässä etulinjan takana. 
Samassa korsussa oli vänrikki Holtsröm, komentoryhmä ja lääkintämiehet. 
Komppanian reservinä oli noin 15 miestä, noin 300 metriä taaempana. Heti 
aamulla alkoi hirveä tykistötuli. Keskitys jatkui koko päivän ja sirpaleista  
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haavoittui useita miehiä. Osuma tuli muun muassa komentokorsun katolle ja 
löi läpi sillä seurauksella, että vänrikki Hallavo loukkaantui polveen ja tuli 
taistelukyvyttömäksi. ”Ryssä” lähti tykistötulen tukemana hyökkäämään. Eräs 
konekivääri, joka oli Seppäsen lohkon oikealla siivellä, lähti pois kun a-tarvike-
täydennys ei toiminut. ”Ryssä” pääsi siellä läpimurtoon ja lähti vyöryttämään 
meidän etulinjamme takana. Yllättäen pääsi ”ryssä” Seppäsen korsuille, missä 
lisäksi oli viisi haavoittunutta ja pari lääkintämiestä. Kuusi miestä kaatui, 
ainoastaan yksi mies, lääkintämies Juuso pääsi pois. 
Kun tieto ”ryssän” hyökkäyksestä tuli komentokorsuun, lähti vänrikki Holtsröm 
etulinjalle, silloin kaatui alikersantti Erkinantti ja kolme muuta miestä 
haavoittui. Hallavo käski reservin etulinjalle ja luovutti komppanian 
päällikkyyden Holtsrömille, koska hänen piti lähteä JsP:lle. 
Reservi pääsi etulinjalle kersantti Rosenkvistin johtamana. Saatujen tietojen ja 
havaintojen perusteella vänrikki Holtsröm päätti jättää etulinjan toistaiseksi ja 
miehittää käytettävissä olevilla voimilla taaemman aseman. Sillä tavalla saatiin 
”ryssän” hyökkäys pysäytetyksi. Syntyi kiivas tulitaistelu ”ryssän” joka silla 
aikaa oli päässyt komentokorsulle, josta piti vetäytyä. Heitetyillä viidellä 
käsikranaatilla ei saatu minkäänlaista vahinkoa aikaan.  
Avuksi saatiin vänrikki Haralan joukkue ja annettiin varmistustehtävä sille. 
Myöhemmin tehtiin lukuisia vastaiskuja pitkin linjaa ja usein yöllä partioitiin ja 
häirittiin vihollisia. ”Ryssän” tykistö ampui koko ajan, samoin viisi hävittäjää. 
Oma kranaatinheitin ampui 30 kranaattia. Tulos arveluttava. Joku kapteeni 
Pudas oli lohkon päällikkönä. Koko lohkon päällikkö oli kapteeni Schönberg (JR 
25:stä). 
 

05.00 Aamulla klo 05.00 vänrikki Holtsröm ilmoitti kapteeni Schönbergille, että 
vanha etulinja on suurin piirtein meidän hallussamme. Taistelussa oli 15 
”Jimin” miestä kaatunut tai niin pahasti haavoittunut, että he myöhemmin 
kuolivat. Lisäksi 41 miestä haavoittui tai vahingoittui. 

 
11.3.1940  Schönbergin reservinä. 
 
12.3.1940  Osa komppaniasta oli Segerstrålen auttajana, osa Essenin taisteluissa. Alok- 

kaat muun muassa saivat mukavan tulikasteen, kun saivat Essenin oikealla 
sivustalla ampua ”ryssiä”, jotka liikkuivat huoltotiellä ”ryssän” etulinjan 
takana. Illalla joutui kersantti Jauho uudestaan lähtemään Essenin lohkolle, 
mukanaan 10 miestä. Tehtävänä oli karkottaa vihollinen käsikranaattien 
avulla. 
 

13.3.1940  Tykistökeskitys. ”Suutari” muun muassa tuli korsun katolle. Keskitys loppui klo  
  10.58. Rauha. 
 
13.3.1940 -15.3.1940 Järjestelytöitä. Karasmaan loma päättyi 15.3.1940. 

   
 
    

 
   

 
   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


