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2.KrK/JR 65 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

23.1.1940 – 8.4.1940 
 
 
 
 

2.KrK./JR 65 perutettiin Oulussa 5.12.1939. Komppanian upseerit komennettiin tykistöpatterista esikun-
nasta. Lisäksi komppaniaan määrättiin 23 aliupseeria ja 102 reserviläistä, minkä lisäksi komppania vielä 
täydennettiin tykistöpatterin reserviläisillä. Komppanian päälliköksi määrättiin kapteeni O Winter sekä 
joukkueiden johtajiksi seuraavat upseerit: I joukkue vänrikki Lappi, II joukkue vänrikki Satonen, III joukkue 
vänrikki Latvala, komppanian vääpeli kersantti Perälä. Komppanian kokonaisvahvuus perustamisen jälkeen 
oli 4 upseeria, 23 aliupseeria ja 113 miestä. Komppania sai kranaatinheittimet mallia Brandt 81 Tampella, 
14.12.1939, jonka suuntaimet olivat Ranskalaiset 64 aste jakoiset. Komppania siirtyi JR 65 toisen 
pataljoonan mukana Suomussalmen pohjoiselle rintamalle 25.12.1939, josta edelleen monivaiheisten 
voittoisten taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 24.1.1940 Kuhmon rintamalle. Toista pataljoonaa ko-
mensi majuri Hyvärinen. Komppanian päällikkönä Kuhmon rintamalla toimi vänrikki Paalanen. 
Siirtymiskäskyn komppania sai Suomussalmen Alassalmella. 
 
 
Suomussalmella 
 
24.1.1940 02.35 ”Kalle II” ilmoitti, että komppania päällikön on saavuttava esikuntaan klo  
  02.35 mennessä. 
 
 02.45 Kuormasto määrättiin laitettavaksi marssikuntoon, paitsi kenttäkeittiö. 
 
 03.00-05.00 Välisenä aikana kahvia jota jaettiin ensin ajomiehille. 
 
 04.00 Kuormastomme oli lähtövalmiina. 
 

06.45 JR 65:n ja sille alistettu oma kuormastokolonna lähti taaksepäin. Ajomiehillä 
on ruokana päivän kuivamuona. 

 
06.50 Kolonna lähti liikkeelle. 
 
Aamupäivä Komppania laittoi välineensä lähtökuntoon. Tavarat vietiin valmiiksi tienvie-

reen. 
 
11.00 Hernekeittoa. 
 
14.30 Teltat kokoon. 
 
15.00 Autojen odottamista. Lastattiin tavarat. 
 
18.00 I joukkue lähti liikkeelle. Toiset joukkueet sytyttivät kamiinat uudelleen 

pystyyn jätettyihin pahvitelttoihin, koska autojen saapuminen viivästyi. 
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19.00 II ja III joukkue lähtivät liikkeelle. 
 
24.00 Lotat tarjosivat kahvia Ristijärvellä. Autokuljetus tapahtui aluksi 10 kuorma-

autolla, sitten komppania siirrettiin kolmeen suureen laatikkoautoon joissa 
kuljetusta jatkettiin Kuhmoon saakka. 

 
25.1.1940 07.00 Saavuimme Kuhmoon. Majoituspaikaksi määrättiin Kajaanin Puu Oy:n talo. 
 
 07.30 Ilmoitettiin, että joudumme siirtymään pois ilmavaaran takia. 
 
 10.00 Kahvi ja kuivamuona. 
 

11.00 Siirryimme eteenpäin hiihtäen noin 5 km. Majoitus oli hyvä sisämajoitus 
Pulkkisen ja Tauriaisen taloissa. (Kuhmonniemi). 

 
17.00 Kaurapuuroa. 
 
18.00 Molempien majapaikkojen saunat lämmitettiin. 
 

26.1.1940 06.00 Herätys ja aamukahvi. Sen jälkeen saunottiin ja huollettiin varusteita. 
 
 12.00 Ruokailu. Hernekeittoa. 
 

15.00 Tuli määräys, jonka mukaan on lähetettävä 4 aliupseeria ja 27 miestä kahden 
tunnin kuluessa täysissä varusteissa tielle, josta autojen on määrä miehet 
hakea. 

 Määräys muutettiin vahvuuden osalta, vain 3 + 24 miehen piti lähteä. 
 
17.15 Auto tuli ja vei miehet. Samalla vahvistettu Krh.K  lakkasi toistaiseksi olemasta 

vahvistettu. 
 
17.00 -18.00 Ruokailu. Ruokana kaurapuuro ja marjakeitto. 
 
 2.Krh.K:sta pois siirrettyjen  oli komppanian vääpeli, kersantti Parviainen, 

jonka vuoksi suoritettiin vääpelin vaihdos. Sijalle tuli alikersantti Kangas. 
 

27.1.1940 05.00 Saapuivat kolonnat. Yksi hevosista oli sairastunut matkalla. Muuten matka oli  
  sujunut erinomaisesti. 
 
 06.00 Herätys. Aamukahvi juotiin makkaran kera. 
 
 05.00-07.00 Ajomiehet saunoivat. 
 
 11.00 Ruokailu. Hernekeittoa.  
 
 14.00 Vihollisen lentokoneita näkyvissä. Kirkas ilma. 
 
 16.00 Yksi upseeri määrättiin yhdysupseeriksi rykmentin esikuntaan. 
 
 17.00 Ruokailu. Kaurapuuroa. 
 
 17.30 Ryhmä, tulenjohtajan ja heittimenjohtajan puhuttelu. 
 
 21.00 Komppania sai määräyksen valmistautumisesta marssikuntoon. 
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23.00 Komppanian marssi eteenpäin alkoi rykmentin kolonnan jälkeen. Aluksi mie-
hillä oli kantamuksina täysipakkaus, mutta noin 6 km hiihdon jälkeen saimme 
selkäreppumme kuorma-autoon. Ihmetystä herätti, miksi kuorma-autoja kulki 

 tyhjinä eteenpäin, samalla kun moni jalkaväen mies suotta väsyi kantaessaan 
30 km matkan täyteen pakattuja selkäreppujaan. 

 
28.1.1940 07.00 Komppania otti ohi kulkiessaan muonaa Ejp:stä. 
 

09.00 Komppania saapui perille majapaikkaansa Rajavaaraan. (Korkea).  
 
09.30 Kahvi. 
 
10.30 Muona-kuorma ja matkalla väsynyt hevonen saapuivat. 
 
16.00 Ruokailu. Hernekeittoa. 
 
20.20 Kahvi. Komppanian päällikkö ja joukkueiden johtajat menivät ”Isäntä-Kalleen”. 
 

29.1.1940 06.00 Herätys. Aamukahvi. 
 
 07.00 -11.00 Leirialueen naamiointia. Lepoa. 
 
 11.30 Makaroonikeitto. 
 
 17.30 Kaurapuuro. 
 
  Lepopäivä. Ryhmänjohtajille oppitunti. (Upseerit). 
 
30.1.1940 06.00 Herätys. Aamutoimet. 
 
  Ase-, ja ammustarkastus. Ruokailu säännöllisesti. 
 

21.00 Saapui tieto, että II joukkue voi tulla jollekin yksikölle alistetuksi. Joukkueen 
taisteluvälineet saatetaan lähtökuntoon. 

 
31.1.1940 02.00 Saapui tieto, että II joukkueen on oltava lähtövalmiina klo 02.45. Kaksi telttaa 

purettiin lähtijöille mukaan. Samoin jaettiin kahden vuorokauden muona ja 
annettiin toinen rehukeittiö mukaan. Vajaata miehistöä vahvistettiin yhdellä 
keittiömiehellä ja keittiöajoneuvon ajajalla. 
 

02.45  II joukkue lähti liikkeelle ja ohitti määräaikana klo 03.00 toisen pataljoonan 
leirialueen. 

  
05.00 Marssitauko ja aamukahvi Pienen Kälkäsen pohjoisrannalla. Marssi jatkui 

Silmälammelle, josta edelleen Löytövaaraan. 
 

08.00 II joukkue (Vänrikki Eloranta) ilmoittautui kapteeni Mankoselle. (Eri yksiköistä 
kokoonpantu pataljoona). 

 
08.30 Ammuimme suoralla suuntauksella noin 50 kranaattia 250 – 350 metrin 

etäisyydellä. Venäläiset olivat lumeen kaivautuneina hyvin näkymättömissä. 
”Ryssillä” oli ainakin kolme heitintä, mutta vain yksi niistä ennätti lähettämään 
kranaatteja. (Venäläisiä pikkuheittimiä). Kranaatinheittimen tulella tuhosimme 
vastarinnan yhdessä jalkaväen kanssa. Lopuksi osa joukkueestamme osallistui 
jalkaväen mukana maaston pudistamiseen. Venäläiset olivat erittäin sisukasta 
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 ja hyvää joukkoa. Kaikilla oli puoli-, tai täysautomaatti aseet. 
 
13.00 Ammuimme paikasta O, paikkaan X. Suoritimme häiritsemisammuntaa. 

Venäläiset yrittivät X merkistä käsin painostaa, mutta perääntyivät hämärän 
tullessa, jolloin otimme heittimet asemista jalkaväen lähtiessä etenemään. 

 
14.00 Ruokailu taistelun lomassa puoliyksiköittäin. 
 
19.00-00.30 Odotimme käskyä siirtyä eteenpäin. 
 

1.2.1940 02.00 Saavuimme Löytövaaralle leiripaikallemme. Leiriydyimme. Majoituttiin kah- 
  teen telttaan. 
 
 06.00 Herätys ja aamukahvi. 
 
 06.00 -11.00 Maastontiedustelua. Vänrikki Eloranta + aliupseerit. 
 
 11.00 -11.30 Ruokailu. 
 

12.00 -15.00 Kannanmittaus. Mitattiin etäisyydet sulkuihin ja venäläisten käyttämään 
huoltotiehen, suunta Löytövaaran eteläpuolelle. (Suunta 35-00). 

 
 Alikersantti Mustakallio haavoittui jalkaan vahingonlaukauksesta. 
 

2.21940 05.30 Herätys. Aamukahvi. 
 

06.30 Ammuttiin ”Sulku 1”:een. Ammuttiin 1-2 laukausta kerrallaan koko päivän 
ajan. Ammuntamme häiritsi selvästi venäläisten kolonnaa ja jalkaväen toimin-
taa. (Muun muassa kaksi hyökkäysvaunua). 

 
13.00 Makkarakeittoa. 
 
20.00  Samaa keittoa. 
 
 Koko yön ajan oli tiedustelutoimintaa. Tulenjohtopaikalle rakennettiin puhe-

linyhteys. 
 Uhkaava ammusten väheneminen. Huoltotie on poikki. Kaksi miestä lähti 

viemään alikersantti Mustakalliota. 
 

3.2.1940 05.30 Herätys. Aamukahvi. 
 

Häiritsemisammunta ”Sulki 1”:een ja maaleihin 4, 5, ja 6. Häiritsemisammun-
taa suoritettiin koko aamupäivän ajan. 
 

 10.30 Kuiva muona. Ruokailu. 
 

Kuulimme, että venäläinen hiihtojoukko oli yllättänyt viiden miehen hevos-
kolonnan, joka oli muonaa hakemassa ja sairaita viemässä. Suoalaiset joukot 
lähtivät tuhoamaan venäläiset, mutta eivät ehtineet ajoissa. Osasto 
Mustakallio 1 + 2 ehtivä onneksi venäläisten alta pois. 
Kiivasta tulitoimintaa. 
 

 12.30 I joukkue saapui Löytövaaran leiripaikallemme. 
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31.1.1940 02.00  II joukkue sai marssikäskyn ”Ruutuun”. 
 
 02.45 Lähtö, toinen kenttäkeittiö ja kenttäkeittiö ja keittiömies mukana. 
 
 06.15  Aamukahvi. 
 
 11.45 Ruokailu. 
 
 14.30 I ja III joukkueille marssikäsky. 
 
 15.00 Lähtö 
 
 17.00 Ilmoittautuminen ”Ruudulle”. 
 
 18.00 Majoittuminen valmiisiin pahvitelttoihin. 
 
 19.20 Kahvi. 
 
1.2.1940 06.00 Herätys. Aamukahvi. 
 
  Alistuskäsky JR 27:lle. 
 

10.30 Määräys. Yksi ryhmä on komennettava Turtiaisen käyttöön tiedustelutehtä-
viin. 

 
11.30 Ryhmä Kivioja (III joukkueen toinen ryhmä) lähti klo 11.30. 
 
12.15 Ruokailu. 
 
 Kiivasta tykistö ja konetuliaseiden tulta kuului pitkin päivää. Lähistölle 

pudotettiin vihollisen lentokone. 
 
17.30 Ruokailu. 
 
17.50 Saapui ryhmä Kivioja seikkailurikkaalta partioretkeltään. Retki oli ollut erittäin 

paljon voimia kysyvä ja vaikea. Ryhmä oli joutunut taisteluun yhdessä yhden 
jalkaväkiryhmän kanssa noin kuudenkymmenen ”ryssän” kanssa, jotka tuli 
tuhotuksi. Korpraali Mäkinen haavoittui vaikeasti rintaan. 

 
2.2.1940 06.00 Herätys. Aamukahvi. 
 
 09.30 Valmistautumiskäsky lähtöä varten. 
 
 12.10 Ruokailu. 
 
 13.45 Lähtö lykkääntyi ilmavaaran vuoksi. 
 

17.50 Saavuimme III joukkueen alistuspaikkaan ”Manaan”. Yhteyden ollessa poikki 
kapteeni Mankoseen, I joukkueen täytyi majoittua myös tähän paikkaan. 

 
20.00 I joukkue + useita konekiväärimiehiä oli yhteystiedustelulla. 
 
21.10 Kahvi. 
 
22.10 Edellä mainittu tiedustelujoukkue yritti toista tietä käydä ottamassa yhteyttä 
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 kapteeni Mankoseen, mutta ei päässyt läpi kun ”ryssä” oli vahvoissa asemissa 

Silmälammen itäpuolella. 
 
23.50 III joukkue, joka oli jo asemissa ja majoittunut, oli myös partiotehtävissä. 
 
24.00 I joukkue pani myös heittimen asemiin.  
 

3.2.1940 05.30 Herätys ja aamukahvi. 
 

06.15 -06.50 Kranaatinheittimien valmisteluammunta, jolla tuettiin myös jalkaväkikomp-
panian ja puolijoukkueen etenemistä, jotka lähtivät puhdistamaan tieyhteyttä 
kapteeni Mankoseen. Ammuimme yhteensä noin 50 kranaattia. 

 
10.15 Yhteyden tullessa selväksi, I joukkue jatkoi matkaansa Löytövaaralle. 
 
14.50  Ruokailu 
 
15.15 Kersantti Jäntti lähti komennukselle RUK:hon. 
 
17.20 I joukkueen heittimet asetettiin asemiin. 
 
18.50  Ruokailu. 
 

4.2.1940 ? Hälytys. Ilmoitettiin vihollisen hyökkäysaikeista. Kiivasta tulta. 
 
 06.00 Herätys ja aamukahvi. 
 
  II joukkue on samoissa asemissa ja toiminta itään. Vilkasta ammunta. 
 

14.30 I joukkueen teltan takana räjähti kranaatti siten, että useita sirpaleita tuli 
telttaamme. Ammusmies Eino Mäkiharju haavoittui oikeaan käsivarteen.  

 
15.00 I joukkue lähti Löytövaarasta Löytöjärven pohjoispuolelle avustamaan vänrikki 

Vierimaan komppaniaa. 
  Kantaa mitattaessa kersantti Anttonen haavoittui polven alapuolelle. 
 

16.30 Ammuttiin noin 50 kranaattia ”ryssän” korsuihin, joihin saatiin useita täysosu-
mia. 

 
19.00 Palattiin takaisin Löytövaaraan. Koko päivän ajan oli vihollisella vilkasta lento- 
 toimintaa. 
 

5.2.1940  II joukkueen asemat ovat samat. Erittäin vilkasta ammuntaa, noin 200 kranaat- 
  tia päivän kuluessa. 
 

13.00 I joukkue alistettiin luutnantti Kattaisen ja vänrikki Lipposen komppanioiden 
avustajiksi. 

 
15.00 Aloitettiin ammunta ”ryssän” korsuihin, konekivääri-, ja pikakivääripesäkkei-

siin. Ammuttiin noin 60 kranaattia. ”ryssät” eivät päässe ulos korsuista. 
Vilkasta vihollisen lentotoimintaa, sillä nyt on ollut monta selkeää päivää. 
Lentokoneet ovat muun muassa ahdistelleet meidän hevosmiehiä heidän 
matkoillaan. Tehtiin korsuja. 
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6.2.1940 02.45 I joukkue antoi ”ryssille” aamuherätyksen. Edellinen maali. Häiritsemistulena  

päivän kuluessa ammuttiin noin 170 kranaattia samoihin korsuihin, joten 
”ryssät” ovat saaneet tulta. 
 

08.45 II joukkue ampui edellisiin maaleihin noin 75 kranaattia. Samalla jalkaväki 
aloitti hyökkäyksen idän suuntaan ja ”ryssien” täytyi perääntyä noin neljä 
kilometriä Riihivaaraan. 

 Iii Joukkue oli ollut ”Manassa” samoissa asemissa ja sen maalit olivat linjan 
puolustamista varten järven vastakkaisella rannalla. 

 
01.30 Joukkue sai majuri Hyväriseltä määräyksen olla lähtövalmiina tukemaan hänen 

johtamaansa sivustaiskua, jonka reitti kulki Kylmäjärven länsipuolelta sanan 
”Löytövaara” aa:n kautta suoraan etelään, tien ja puron risteykseen, sekä siitä 
tien suunnassa Löytövaaraa kohti. 

 
04.30 III joukkue alistettiin toiselle komppanialle. Koska heitin ja ammukset 

kuljetettiin ahkioilla, ei joukkue pystynyt seuraamaan toista komppaniaa ja 
niinpä joukkue alistettiinkin 7.K:lle. 

 
12.00 Joukkue sai tehtävän asettua asemiin ja tukea varmistusta itään. Pimeän tullen 

joukkue sai luvan palata lähtöpaikkaansa, jonne joukkue saapui noin klo 20.00. 
 

7.2.1940  I ja II joukkueella ovat samat asemat. 
 

03.00 I joukkue antoi ”ryssille” aamuherätyksen. Ammuttiin häiritsemisammuntaa 
noin 100 kranaattia. 

 
09.00 III joukkue saapui ”Manasta” tänne Löytövaaraan ja asettui täällä asemiin 

pääpuolustuslinjan taakse noin 400 metriä ja ampuu purolinjan taakse aina 
1900 metriin saakka. 

 
8.2.1940  I joukkueella on samat asemat. Valmisteltiin hyökkäystä niihin korsuihin missä 
  meillä oli maalit, muuta hyökkäys ei onnistunut. 
  III joukkueen toiminta oli melko vilkasta. 
 
9.2.1940 06.15 II joukkue sai määräyksen lähteä Kuusijokilinjalle jonne se lähtikin määrä aika- 
  naan. 

I ja III joukkueen asemat ovat samat. I joukkue muutti tulenjohtopaikan tien 
toiselle puolelle, Vänrikki Vierimaan lohkolle, jossa ammuttiin noin 85 
kranaattia. III joukkue ampui noin 40 kranaattia. 
 

18.00 II joukkue saapui määräpaikkaansa. Heittimet säädettiin ampumavalmiiksi ja 
joukkue majoittui telttaan.  

 
Huom! II ja III joukkueen toiminnasta on myöhemmillä sivuilla. 
 

10.2.1940  II joukkue: Maalien tarkistus. Muuten oli rauhallinen päivä. 
 
11.2.1940 03.00 Herätys 
 
  III joukkue sai määräyksen tulla avustamaan I joukkuetta. 
 

04.30 Joukkueet olivat tulivalmiina. III joukkue toimi reservinä, koska tällä ei ollut 
tilaisuutta suorittaa tarkistusammuntaa. 
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06.30 Tulikeskitys heittimillä ja panssarintorjuntatykillä, joka oli tuotu noin 500 

metrin päähän korsuista. Tämän keskityksen jälkeen lähti isku joukko 
etenemään korsuille. Iskujoukon vallattua ensimmäiset korsut, hyökkäsi 
jalkaväki jonka mukana hyökkäykseen osallistui myös meidän tulijouk-
kueemme. (Löytövaaran motin valtaaminen Paloahossa).   

 
Vihollinen aloitti kovan pommituksensa puolenpäivän tienoilla. Heittimet otti- 
vat samat asemat. I ja III joukkue ampuu häiritsemisammuntaa samoihin 
maaleihin. Maaleina oli muun muassa hyökkäysvaunu ynnä muita maaleja. 
Osa ammuttiin torjuntaan, joka myös onnistui. Riihivaaralla olevia tykkiasemia 
ammuttiin, samoin hyökkäysvaunuja ja siltaa. Tykkimies Korkiakoski haavoit- 
tui. 
 

 16.00 Saatiin vallattua neljä korsua. 
 
 17.00 Joukkueemme suoritti tulivalmistelun jäljellä olevaa suurinta korsua vastaan. 
 
12.2.1940  Yöllä III joukkue lähti Kuusijoelle samalle paikalle kun II joukkuekin. I joukkue  

ampui vielä samoihin maaleihin noin 20 kranaattia, koska seutu ei ollut vielä 
aivan puhdas vihollisen joukoista. (Löytövaaran Paloaho). 
 

17.00 I joukkue sai määräyksen lähtövalmisteluun. Lähtö itään Kuusijoelle aamulla 
klo 04.00. ”Ryssät” olivat katkaisseet tien, joten meidän ammustenajajat eivät 
päässeet eteen. 
    

 Huom! II ja III joukkueen toiminnasta myöhemmin. 
 
13.2.1940 03.30 Herätys. 
 

04.30 Lähtövalmiina. Sitten tuli määräys, että meidät alistettiin neljännelle komp-
panialle JR 65:een. 

 
07.00 Ilmoittauduttiin luutnantti Härölle kaksi kilometriä Löytövaarasta itään. Heti 

suoritettiin asema-, ja tulenjohtotiedustelu sekä välittömästi sen jälkeen 
suoritettiin tulivalmistelu. 

 
17.00 Suoritettiin tarkistusammuntoja eri maaleihin. 
 
21.00 Hälytys. Ammuttiin noin25 kranaattia. 
 

14.2.1940 05.00  Herätys.  
 

Herätyksen jälkeen tuotiin ruokaa. Komppaniamme on kolmessa eri paikassa, 
joten huolto on vähän epäsäännöllistä. Epävarmuutta lisää ilmavaara ja 
huoltoteiden epävarmuus. Pakkasta noin – 40 astetta. Korsuja tehtiin 
pehmeälle mutasuolle. 
Huoltotien ovat ”ryssät” katkaisseet, joten postikaan ei ole tullut moneen 
päivään. 
 

 10.00 Ammuttiin uusia maaleja. 
 
 18.00 Ruokailu 
 
  Joukkue sai määräyksen olla edelleen hälytysvalmiina. 
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15.2.1940 06.00 Herätys ja ruokailu. Hernesoppa.  
 
 10.00 Maaliammuntaa. 
 
 18.00 Ruokailu. 
 

Huoltotie ei ole vieläkään puhdistunut vihollisista, sillä tarkistamattomien 
tietojen mukaan siellä pitäisi olla ”ryssien” hiihtopataljoona. Kovaa tykistö-
tulta.  
 

16.2.1940 06.00 Herätys ja ruokailu 
 

Lumisade, ei yhtään vihollisen lentokonetta näkynyt koko päivän kuluessa ja 
muutenkin oli hyvin rauhallista.  
II ja III joukkue on vetänyt asemiaan taaemmaksi. Aloitettiin asuntokorsun 
teko. 
 

17.2.1940 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 

06.00 ”Ryssä” liikehti varmistuslohkollamme. Sen takia joukkueellamme oli vilkasta 
ja tehokasta toimintaa. Koska vihollisen tykistön tuli kohdistui muun muassa 
leirialueellemme, jatkettiin asuntokorsujen rakentamista, jota jatkettiin läpi 
yön. Vihollisen lentokoneet olivat vilkkaassa toiminnassa melkein läpi yön. 

 
18.2.1940  Ensimmäinen joukkue rakensi korsua koko yön ja sai sen valmiiksi päivän koit- 
  teeseen mennessä. 
 
 17.00 Ryhmä avuksi jalkaväelle I joukkueesta. 
 

18.30 Hälytys. Joukkue sai määräyksen asettua asemiin varmistamaan leirialuetta, 
koska vihollisosasto oli päässyt selkäpuolelle. Varmistustehtävää suoritettiin 
koko yö. 

 
19.2.1940  Ensimmäinen joukkue on varmistustehtävää suorittamassa vartiopaikallaan. 
 
 06.30 Frans Tirinen haavoittui kranaatinsirpaleesta rintaan vasemmalle puolelle.
   

14.00 Leirialueemme on alituiseen tykistötulen alaisena, niinpä aivan korsun vieres-
  sä Väinö Kukkola sai poskipäähänsä verinaarmun sirpalekimmokkeesta. 

 
20.2.1940 06.00 Herätys ja ruokailu. Samat asemat. Suoritettiin häiritsemisammuntaa ja maa-
  lien tarkistamista niihin maaleihin joissa ”ryssät” liikehtivät. 
 

22.30 I joukkue sai määräyksen olla tulivalmiina, koska noin kahden komppaniaa 
vahvuinen osastoharavoi Kuusijoen länsipuolta. Joukkueen oli sen vuoksi 
oltava valmiina tukemaan tarvittaessa tätä hyökkäystä. Jonkin verran tapahtui 
ammuntaa. 

 
  Ensimmäisen joukkueen toimintaa. 

 
21.2.1940 04.30 Ruokailu. Yöllä vahvistettiin korsun kattoa, kun ”ryssän” tykistö ei ollut toi-
  minnassa. 
 
 10.00 Häirintä-, ja tarkistusammuntoja. 
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21.00 Ruokailu. Töpinän miehet … (epäselvä sana) Löytövaaran  huoltotien varressa, 

tuovat ne aamulla takaisin ja illalla myöhään ruokaa ilmavaaran ja tykistötulen 
vuoksi. 

 
22.30 Oltiin hälytysvalmiina, sillä odotettiin ”ryssien” liikehtivän. 
 Lumisadetta, josta johtuen vihollisen lentokoneet eivät pärränneet. 
 

22.2.1940 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
 13.30 Maalien tarkistusammuntaa, sekä häiritsemisammuntaa. Samat asemat. 
 
 22.30 Edelleen oltiin hälytysvalmiina, sillä ”ryssän” odotetaan liikehtivän. 
 
23.2.1940 05.00 Herätys ja ruokailu. 
 
  Yö meni rauhallisesti. Häiritsemisammuntaa. 
 
24.2.1940 04.30 Herätys ja hernerokkaa. Häiritsemisammuntaa. Verrattain rauhallista. Lumi- 
  sade, josta johtuen ei ollut lentotoimintaakaan. 
 
25.2.1940 01.30 Töpinän miehet toivat hernerokkaa. Toimitusjoukkueen leirialue on tullut vi- 
  hollisen tykistötulen alaiseksi. Suoritettiin tarkistus-, ja häiritsemisammuntoja. 
 
26.2.1940 05.00 Herätys ja ruokailu. Toimitusjoukkueen leirialueella oli kaksi hevosta kaatunut  

ja kolme haavoittunut vihollisen kranaateista. Ammuttiin tarkistus-, ja häirit-
semistulta. 
 

16.45 Mitattiin kanta uudelle tulenjohtopaikalle, josta mitattiin suuntia ja etäisyyksiä 
sulkuihin. Lumisade, joten pörriäisiä ei paljoakaan näkynyt taivaalla. 

 
27.2.1940 06.00 Herätys ja ruokailu. 
 

Koko yön on satanut lunta ja nyt on ensimmäinen suvikeli joulun jälkeen. Oli 
verrattain rauhallinen päivä, eivätkä lentokoneetkaan ole häirinneet. 
 

28.2.1940 08.00 Yhteyden veto uudelle tulenjohtopaikalle. Tarkistusammuntoja. 
 
29.2.1940 08.00 Hälytys. (Yliniemet hälytti). ”Ryssät” liikehtivät vasemmalla. Tunkeutuivat Kuu- 

sijoen särkälle. Ammuttiin tarkistusammuntoja sulkuihin sekä pehmitettiin 
vihollisen pesäkkeitä. 
 

1.3.1940 05.30 Ankaraa vihollisen tykistötulta aamusta alkaen. Ampuivat noin 100 kranaattia 
minuutissa, joka tuntui jo aivan mahdottomalta. Sen turvin ”ryssät” alkoivat 
hyökkäilemään. Puhelinyhteyden ylläpito oli tykistötulen takia tavattoman 
vaikeata. Vikapartiot olivat jatkuvasti liikkeellä. 
 

2.3.1940 05.00 Mitattiin harjun vasemmalle puolelle kanta, johon tuli uusi tulenjohtopaikka. 
 

06.00 Aloitettiin ammunta harjulle, jonne ”ryssät” olivat päässeet jo kaivautumaan 
ja johon jalkaväen vänrikki Salminen yritti hyökätä. Tämä oli luja paikka, joten 
hyökkäys piti keskeyttää. 

 Päivän kuluessa ammuttiin noin 300 kranaattia. Kova ”ryssän” tykistötuli 
jatkui. 
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3.3.1940 06.00 Samalle harjulle yritti luutnantti Tammilehto uutta hyökkäystä, jota jouk- 
kueemme nyt avusti. ”Ryssä” hyökkäsi nyt oikealta siiveltä ja sai murrettua 
linjamme yhdeksännen komppanian kohdalta, jolloin joukkomme vetäytyi 
pääpuolustuslinjalle Löytövaaraan. 
 

15.00 Jalkaväen etulinjat olivat tällöin vetäytyneet asemistaan II ja III joukkueen 
heitinasemien taakse, jolloin ”ryssät” pääsivät yllättämään joukkueittemme 
mitään siitä tietämättä. Siitä syystä II ja III joukkue oli pakotettu heittämään 
heittimensä asemiin ja vetäytymään taakse. Tällöin vänrikki Eloranta sai 
pikakiväärisuihkun ja haavoittui vaikeasti. I joukkue vetäytyi vähän myöhem-
min Löytövaaraan. 

 
18.00 Toimitusjoukkue vetäytyi noin kolme kilometriä Kälkäsen maastoon. 
 

4.3.1940 06.00 Mitattiin kanta tulenjohtopaikalle ja avattiin yhteydet. 
 

14.00 Aloitettiin ammunta luutnantti Vallen lohkolle ensimmäisen joukkueen heit-
timillä. Tulenjohtopaikalle mentäessä Heikki Yliniemi haavoittui kranaatin 
sirpaleesta. Yhteydet olivat alituiseen poikki tykistökeskityksen vuoksi. 

 
16.00 Komppaniastamme alistettiin 12 miestä luutnantti Vallen käyttöön. 
 

5.3.1940 06.00 Ruokailu. 
 

08.00 Tulenjohtopaikkamme oli kovan kranaattikeskityksen alaisena. Keskityksen 
aikana Tauno Harju haavoittui vasemman silmän alapuolelle pienoisheittimen 
sirpaleesta tulenjohtokuopassa ollessaan. 

 
14.00 Joukkueemme on samoissa asemissa ja ampui tuloksellisesti useampia alue ja 

sulkumaaleja. Vihollinen painosti kovasti. 
 

6.3.1940  Samat asemat. 
 

08.00 Vihollisen painostus oli edelleen kova. Joukkueemme ampui samoja sekä uusia 
maaleja. 

 
19.00 Komppaniamme sai määräyksen vaihtaa asemia JR 26 Krh vänrikki Seidemaan 

joukkueen kanssa. III joukkue vänrikki (… epäselvä nimi) ja kersantti( … epä-
selvä nimi) lähtivät tiedustelemaan uusia asemia. 

 
24.00 Joukkueemme vaihtoi asemia edellä mainitun joukkueen kanssa. 

  
7.3.1940 02.00 Komppaniamme lähti marssimaan Kälkäsen maastoon, toimitusjoukkueemme 
  leirialueelle.  
 
 04.00 Saavuttiin perille. 
 

06.00 III joukkue sai määräyksen lähteä yhden heittimen kanssa Kylmäjärvelle, 
vänrikki Lipposen lohkolle ja alaisuuteen. Joukkue oli ampunut vihollisen 
leirialuetta noin 40 kranaatilla. 

 
20.00 Joukkue tuli leirialueellemme. Tällä matkalla lentokoneet olivat joukkuetta 

kovasti ahdistelleet. 
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8.3.1940 06.00 II joukkue lähti samaan paikkaan, samanlaiseen tehtävään kun III joukkue  
  eilen. 
 
 18.30 Joukkue tuli leiripaikoille. 
 
9.3.1940 05.30 I joukkueella oli sama tehtävä. Ammuttiin 90 kranaattia maalintarkastuksena  
  ja häirintäammuntana. 
 
 18.30 Joukkue tuli leirialueelle jossa taas yövyttiin. 
 
10.3.1940  III joukkue lähti samalle partioretkelle, missä ampui 29 kranaattia häiritsemis- 
  ammuntana. 
 
11.3.1940 05.00 II joukkue lähti edelleen samaan tehtävään ja ampui häiritsemistulta noin 40 
  kranaattia. 
 
12.3.1940 05.00 I joukkue lähti samaan tehtävään ja samasta asemasta ampui noin 80 kranaat- 
  tia häiritsemisammuntana sekä uusiin maaleihin. 
 
13.3.1940 05.00 III joukkue lähti yhdellä heittimellä varustettuna Silmälammen kaakkoiskär- 
  keen, mistä ampui Löytövaaraan. 
 

11.00 ”Ruudusta” saadun puhelinsanoman perusteella ammunta lakkasi yhtäkkiä. 
Samoin lentokoneet katosivat yhtä äkkiä. Viimeiseen saakka tuli oli ankaraa. 
Etulinjoilla oli kajahtanut virsi ”Jumala ompi linnamme”, samoin kajahti myös 
leirialueellamme. 

 
14.3.1940 05.00 Herätys. 
 

06.00 I joukkue lähti vielä III joukkueen eiliseen asemaan, josta kumminkin saivat 
palata takaisin. 

 
08.00 Löytövaarasta haettiin tyhjiä ammuslaatikoita ynnä muuta sinne komppanialta 

jäänyttä tavaraa. 
 

15.3.1940 07.00 Herätys. Pakkausten kunnostamista ja tavaroiden keräilyä leirialueella. 
 
16.3.1940 07.00 Herätys. 
 
 11.00 Sotapoliisit keräsivät liiat tavarat leirialueeltamme. 
 
 17.00 Ruokailu. 
 
17.3.1940 06.00 Herätys. 
 

07.00 Komppanian päällikkö ja vänrikki Lappi lähtivät kahden aliupseerin ja kuuden 
miehen kanssa hakemaan Kuusijokilinjalta kadoksissa olevia kaatuneita. 

 
12.00 Partio tuli takaisin 
 
14.30 Sama partio lähti uudestaan, sillä he eivät aamupäivällä olleet päässeet mää-

räpaikkaansa asti. 
 
 Komppania sai käskyn lähteä huomenna Kuhmoon. 
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15.00 Vänrikki Latvala lähti Kuhmon kirkonkylään majoitustiedusteluun. (1+3). 
 
19.00 Kuusijoella käynyt partio palasi takaisin ja toi mukanaan muun muassa 

Leppimäen ruumiin. 
 

18.3.1940 05.00 Herätys. 
 
 06.00 Ruokailu. 
 
 07.00 Marssille lähtö. Komppania hiihti ja kuormasto seurasi välittömästi perässä. 
 

17.30 Komppania tuli Kuhmon kirkolle, sille määrättyyn majapaikkaan. Marssin 
pituus oli noin 45 km. 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
12.2.1940  Aamuhämärissä saapui III joukkue II joukkueen avuksi Kuusijokilinjalle. Asemat  

ehdittiin kaivaa vielä pimeän aikana. Ammunta suoritettiin suoralla suun-
tauksella. Vihollinen painosti koko päivän. Illalla oli osastosta yhteys taakse-
päin poikki, joten joukkueista muodostettiin jalkaväkijoukkueet tehtävällä olla 
pataljoonan reservinä. Alikersantti Hietala, mukaan viisi miestä, oli määrä 
lähteä tiedustelemaan maantien pohjoispuolitse, noin 500 m. Partio ei ehtinyt 
vielä lähteä, kun tilanne takana selveni. Junttila ja Haapakoski haavoittuivat. 
 

13.2.1940  Komppanian päällikkö saapui ja valittiin uudet asemat 400 metriä taaempaa,  
suunnasta 47-00. Päivän kuluessa joukkueet siirtyivät uusiin asemiin, ensin III 
joukkue. Entisistä heitinasemista tuli III joukkueen tulenjohtopaikka. Muuton 
aikana haavoittui sotamies Videlt. 

 
14.2.1940  Päivän kuluessa paranneltiin heitinasemia ja illalla ryhdyttiin rakentamaan kor- 
  suja. Yö ja vielä seuraavana aamuna rakennettiin korsuja. 
 
15.2.1940  Saatiin korsut valmiiksi. III joukkue valitsi toisen tulenjohtopaikan suunnasta
  15-00. 
 
16.2.1940 Jalkaväelle valmistettiin uutta puolustuslinjaa ja sen johdosta valittiin myös 

uudet heitinasemat suunnasta 47-00. Illan tultua ryhdyttiin rakentamaan 
uusia korsuja uusiin asemiin. Yö kului rakentamisen merkeissä. 

 
17.2.1940 Siirryttiin uusiin asemiin ja rakennettiin korsut valmiiksi.  
 
18.2.1940 Kahdeksattatoista päivää vasten yöllä jalkaväki vetäytyi uudelle puolustus-

linjalle. Tällöin jäivät viholliselle edulliset heitinasemat ja tulenjohtopaikat 
sekä niiden mukana puhelinkalustoa. 

 Tällä uudella linjalla vihollinen aloitti ankaran painostamisen tykistötulen 
tukemana. Tykistötuli olikin niin valtava, että tulenjohtopaikkojakaan ei sen 
johdosta perustettu, koska puhelinyhteyksien käyttäminen oli mahdotonta ja 
lähettiyhteyden ylläpitäminen olisi ollut riskeeraavaa. Niinpä ammunta suori-
tettiinkin tulenjohtokortin ja jalkaväen tekemien havaintojen perusteella. 
Koko ajan oli hälytysvalmius päällä ja miesten kuntokin alkoi alentua 
alituisessa tykistötulessa.  

 
20.2.1940 M Jylhä-Ollila haavoittui. 
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26.2.1940 Tykkimies V Takalo haavoittui ja sotamies H Kuki sai tärähdyksen päähän 

osuneen haupitsin ammuksen räjähdyksestä. 
 
29.2.1940  III joukkueesta vietiin toinen ryhmä alikersantti Kiviojan johdolla etulinjoille 

valtaamaan kahta menetettyä konekivääripesäkettä. Se onnistui, mutta ryhmä 
kärsi tappiona yhden kaatuneen ja kaksi haavoittunutta. Niilo Vähäsarja kaatui 
ja alikersantti S Haapakoski, sotamies M Pysäys ja V Pirttisalo haavoittuivat. 
 

1.3.1940  J Kaarlela haavoittui. 
 
3.3.1940 Vihollinen teki edelleen lujia hyökkäyksiä joissa jalkaväen linjat murskaantui-

vat. Tällöin vietiin molempien joukkueiden tulenjohtueet jalkaväen avuksi, 
vaikka jalkaväki oli jo jättänyt puolustusasemansa. Niinpä viholliset pääsivätkin 
yllättämään heitinasemamme. Joukkueet hälytettiin asemiin ja tässä yhtey-
dessä haavoittui II joukkueen johtaja vänrikki Eloranta. 

 Hetken kulutta annettiin vetäytymiskäsky ja perääntyminen aloitettiin. 
Joukkueelta jäi kaikki muu viholliselle, paitsi itse kullakin mukana olleet 
varusteet. 

 J Ainasoja haavoittui, korpraali J Ojala joutui kadoksiin ja J Jylhä-Ollila sai 
tärähdyksen kranaatin räjähdyksestä. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
18.3.1940         05.00 Herätys. 
 
                           06.00 Ruokailu. 
 
                           07.00 Komppania lähti marssille. Kuormasto seurasi välittömästi perässä. 
 
                           12.00 Tauko ja ruokailu. Matka sujui hyvin, sillä oli hyvä hiihtokeli. 
 
                           17.30 Saavuttiin Kuhmon kirkolle. Vänrikki Latvala oli järjestänyt majoituksen ja 

saunat olivat valmiiksi lämmitetyt, joten pojat pääsivät heti kylpemään. Se 
olikin tarpeen, sillä marssin pituus oli noin 48 km. 

 
                           18.30 Ruokailu. 
 
19.3.1940         07.00 Herätys. 
  
                           07.30 Aamutee. 
 

Tämän päivän aikana sai komppania saunoa. Saunat olivat pieniä joten 
saunominen kesti koko päivän, vaikka komppaniallemme saunoja oli varattu 
kolme. 

 
                          17.00 Ruokailu. 
 
8.4.1940 Sotapäiväkirja päättyy 8.4.1940. Siihen saakka komppania majoittui Kuhmon 

kirkonkylässä ja osallistui palvelukseen päiväpalvelusohjelman mukaisesti. 
 
   
 
    
 

 



 
 

 
 

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


