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III/JR 25 SOTAPÄIVÄKIRJA KUHMON RINTAMALTA 

 
5.12.1939 19.00 Lähtö Oulun rautatieasemalle. 
 
6.12.1939 04.40 Lähtö Oulusta kohti Kuhmon rintamaa. 
 
 15.20 Saavuttiin Sotkamoon. 
 
 19.00 Saavuttiin Kuhmoon. 
 
7.12.1939 18.00 Lähtö Kuhmosta. 
 
 21.00 Saavuttiin Hotakan taloon. 
 
8.12.1939 09.00 Lähtö Klemettiin. 
 
 09.20 Saavuttiin Petäjälammelle. 
 
 09.35 Yhteys everstiluutnantti Ilomäkeen. 
 
 10.00 Joukot lähtivät Klemettiin. 
 
 10.20 Havaittiin etuvasemmalla oma lentokone. 
 
 10.28 Sama lentokone. 
 

11.02 Laukausten vaihdosta päätellen Prikaati Wuokko aloitti hyökkäyksen 
Latvajärven suunnalla. 

 
12.45 Luutnantti Elokkaan komppania on todennäköisesti nähnyt vihollisen 

kuormastokolonnan. 
 
12.10 Saavuttiin Klemettiin. 
 
12.20 Alkoi taistelutilanne Klemetin lähellä. 
 
17.20 Tilanne päättyi. Joukot saapuivat eri aikoina Mieronahoon. 
 

9.12.1940 14.00 7. ja 8. komppania miehittivät puolustusasemat. 
 

17.20 7.K  otti miehityksen pois ja asetti varmistuksen. 8.K  asetti aliupseerivartion. 
Samoihin aikoihin järjestettiin huolto. 

 
18.20 Komppanian päälliköiden tilanneselostus ja käskynjako. 
 
21.25 Pataljoonan komentajan, kapteeni Salomiehen, puhuttelu komppanian päälli-

köille. 
 

10.12.1939 01.00 Neljän miehen partio lähti Mämmelään.  
 

08.00 Komppania päälliköiden puhuttelu, jossa selostettiin käsikranaattien lataa-
minen ja käyttö. 

 
09.35 Partio palasi Mämmelästä, missä he olivat nähneet suuren joukon ”ryssiä” 

tulilla. 



     2/47 
 
10.40 Partio lähti Klemettiin noutamaan vänrikki Keräsen ruumista, sekä samalla 
 suorittamaan tiedustelua. 
 
10.40 Everstiluutnantti Ilomäki saapui Mieronahoon. 
 
16.00 Pataljoonan komentajan puhuttelu, joka koski partioiden lähettämistä. 

Klemetin partion lähetti ilmoitti, että partio oli tavannut noin 40 miehen ja 
viiden hevosen osaston. Ne liikkuivat itä – koilliseen. Partio sai surmatuksi 
neljä hevosta ja useita miehiä. 

 
20.00 Pataljoonan komentajan puhuttelu, aiheena tilanneselostus ja partioinnin 

järjestäminen. 
 
22.00 Lähti tiedustelupartio. (1+4). 
 

11.2.1939 02.00 Lähti tiedustelupartio. 
 
 07.20 Em. partio palasi. Se oli nähnyt vihollisia ja avannut tulen niitä vastaan.  
 

09.05 Edellisenä iltana lähtenyt partio palasi. Partio huomasi ”ryssien” vilkasta auto- 
  liikennettä Mämmelän suunnalla. 
 

09.20 Omat konekiväärit ampuivat Mieronahosta Mämmelän suuntaan. Saivat 
jonkin verran häirittyä vihollisen kuormastoa. 

 
09.50   8.K:sta lähti kaksi ja puolijoukkuetta Mämmelän suuntaan iskemään vihollisen 

sivustaan. 
 
11.00 Vihollinen alkoi pommittaa Mieronahon taloa, tuloksetta. 
 
14.05 8.K sai kosketuksen viholliseen jolloin syntyi kiivasta laukaustenvaihtoa. 
 
15.20 Vänrikki Erola toi everstiluutnantti Ilomäeltä hyökkäyskäskyn. 
 
15.55 Pataljoonan komentajan puhuttelu. 
 
18.00 Pataljoonan pääosa lähti Matinahosta. 
 

11.2.1939  Matinahoon jätettiin 7.K  ja osasto Hordling, jotka lähtivät puolituntia myö- 
  hemmin. Heille jäi tehtäväksi Mieronahon ja Matinahon talojen polttaminen. 
 
 21.50 Lähtö Petäjälammelta. 
 
12.12.1939 01.00 Saavuttiin Ala-Jyrkkään. 
 
 06.20 Saavuttiin Jyrkän tienhaaraan. 
 
 16.45 Yhteys kapteeni Kyläsaloon ja Muroleeseen. 
 
 19.20 Pataljoonan komentajan puhuttelu. 
 
13.12.1939 07.45 Pataljoonan komentajan puhuttelu, jossa annettiin ohjeita varmistamisesta ja  
  valmiina olosta. 
 
 12.20 Pataljoona lähti Jyrkän tienhaarasta. 
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 15.20 Tulo Hotakan talojen luokse. Pataljoona asetti varmistuksen. 
 
 18.00 Pataljoona siirtyi Hotakan taloihin. 
 
14.12.1939 08.20 Lähtö Hotakan taloista. 
 
 09.00 Miehitettiin maantien varren asemat. 
 

10.52 Suoritettiin väkivaltainen tiedustelu. Huomattiin, että siellä oli voimakas 
vihollisosasto. Siihen otti osaa kaksi komppaniaa ja kaksi joukkuetta Kuhmon 
pataljoonasta. 

 
11.40 Pataljoona pääsi irrottautumaan. Puolustamaan jäi 9.K  kahden RR:n tuke-

mana. 
 
13.00 Pataljoonan pääosa saapui Jyrkänkoskelle. 
 
16.00 Pataljoona leiriytyi Jyrkän tienhaaraan ja jäi samalla lepoon. 
 

15.12.1939 09.05 Partio Paananen, 9.K:sta palasi leirialueelle. Partio oli 14.12. klo 07.20 lähete- 
  tetty tiedustelemaan Kankivaaraan. 
 
 Iltapäivällä Tiedusteltiin Jyrkästä kaakkoon olevia asemia, jotka osaksi myös miehitettiin. 
  Lepoa koko päivä ajan. 
 

20.15 Komppanian päälliköiden puhuttelu. Pataljoonan komentaja selosti puolus-
tusasemien miehittämistä ja varustamista. 

 
16.12.1939  Aamupäivällä asemien kunnostamista ja uusien kaivamista. 
 
17.12.1939 05.00 Ruokailu 
 

05.30 Pataljoonan komentajan puhuttelu, jossa annettiin ohjeita puolustuksen 
järjestämisestä ja asemien jatkuvasta parantamisesta. 

 
08.50 Pataljoona siirtyi leirialueelta Ojalan talon suunnalle. 
 
09.50 Saavuttiin reservin paikalle. 
 
10.10 Partio Loimu lähti tiedustelemaan yhteyttä maantiehen ja kapteeni 

Muroleeseen. 
 
10.50 Partio Loimu palasi, ei erikoista. 
 
11.40  ”Ryssän” tykistö alkoi toimia. Ammunta oli aika vilkasta. 
 
13.10 Etuvartiolla kosketus viholliseen. Konekivääritulta. 
 

 15.00 ”Ryssän” tykistö lakkasi toimimasta. 
 
 15.30 ”Ryssät” alkoivat ampua uudelleen Rastia. Ampuivat noin tunnin ajan. 
 
 19.30 Esikuntakomppania ja pataljoonan komentaja lähtivät leirialueelle. 
 
18.12.1939  Ilmoitus Rajaesikunnasta: Uhtualle on saapunut viisi lentokonetta. 
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06.00 7.K:sta lähti partio Leppilän maastoon tiedustelemaan, ovatko ”ryssät” 
mahdollisesti asettaneet vartioita. Partio palasi noin klo 10.00. Tulos, ei 
vihollisia. 

 
10.40 Vihollisen partio liikkui Jyrkänkoskella päin, josta heitä ammuttiin. Partio 

vetäytyi heti pois. Todennäköisesti yksi sotilas jäi kentälle. 
 
11.20 Ilmoitus Rajaesikunnasta: Kajaanista tulee oma lentokone. 
 
11.45 ”Ryssä” aloitti tykistötulensa. Ampui harvaa haja-ammuntaa. Ammunta lakkasi 

noin klo 16.00. 
 
20.00 Pataljoonan komentaja ja Esikuntakomppania saapui leirialueelle. 
 
22.05 Pataljoonan komentaja lähti ”Suokkoon”. 
 

19.12.1939 02.00 Siepattu ”ryssien” radiotiedotus: He ovat valmiina aloittamaan tänä aamuna  
  hyökkäyksen. 
 
 09.15 Vihollisen tykistö ampui ensimmäisen laukauksen. 
 
 11.00 Liimatanvaarasta suunnassa 32-00 ja 35-00 havaittiin tykin ammuntaa. 
 

12.15 Everstiluutnantti Ilomäen käskystä lähetettiin yksi kivääriryhmä ”Okuun”, josta 
se sai erikoistehtävän. 

 
15.00 Vihollisen tykistö lakkasi toimimasta. 
 
21.05 Vihollisen tykistö ampui kolme laukausta. 
 
21.05  Tiedotus: Kapteeni Halosen partio on nähnyt Vepsän maantiellä noin kahden 

joukkueen vahvuisen vihollisosaston jäljet ja että osasto oli vetänyt 
puhelinjohdon. 

 
22.10 Vihollisen tykistö ampui yhden laukauksen. 
 
22.15 Yhdeksäs komppania lähti reservipaikastaan Vepsän tienhaaraan. 
 

20.12.1939 01.30 Omat tykkimme saapuivat. (Seppävuori Särkijärvelle). 
 
 01.35 ”Ryssän” tykistö alkoi toimia. Ampui äänistä päätellen neljällä tykillä. 
 

05.30 Partioarvion mukaan noin pari joukkuetta ”ryssiä” on kiertänyt Vepsän tietä 
Särkijärvelle ja yrittää yllättää takaa päin. Omia joukkoja on lähetetty kolme 
joukkuetta osastoa vastaan. 

 
11.25 Siepattu ”ryssän” radiotiedotus: Vihollinen on aloittanut saartohyökkäyksensä 

Jämäksen suunnassa liian aikaisin ja aloittaa uuden hyökkäyksen määrätyllä 
hetkellä Latvajärven suunnalla. 

 
12.25 Tiedustelupartion tiedotus: Todettu suurempi määrä mekastavia vihollis-

osastoja Hotakan mäellä ja sen ympäristössä. Talon kartanolla on nähty 
hyökkäysvaunu, jota ”ryssät” yrittävät saada liikkeelle. Tämän johdosta oma 
tykistömme ampuu sinne häirintätulta. 
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 13.22 Oma tykistömme ampui ensimmäiset laukaukset. Ammunnan kohteena on 

Hotakanvaara ja sieltä maantielle tuleva tie sekä maantie. 
 
15,50 Tervavaarasta lähetetty tiedustelupartio on käynyt ojalinjalla saakka. Tulos, 

eivät huomanneet mitään merkkejä vihollisesta. 
 
22.40 Vihollisen tykistö alkoi toimia, ampui maantien suuntaan. 
 

21.12.1939 13.00 Partiomme tähysti patterimme tulen vaikutusta Hotakanvaaraan ammuttaes- 
  sa. Tulokset on ilmoitettu tykistölle. 
 

14.00 Jyrkänkosken puolustusta varten laadittu tykistön tulisuunnitelma ja maali-
taulukko saapuivat. 

 
 Puhelinyhteys Tervavaaraan saatiin aikaiseksi. 
 
19.28 Tykistö ampui häiritsemisammuntaa Hotakanvaaraan päivällä tehtyjen 

tähystyshavaintojen perusteella. Ammunta kesti noin 15 minuuttia. 
 
 Omat partiomme ovat levittäneet lentolehtisiä. 
 

22.12.1939 10.05 On ilmoitettu, että vihollinen mahdollisesti tänään yrittää hyökkäystä. Tästä  
  on tehty ilmoitukset kaikille osastoille toimenpiteitä varten. 
 

13.30 Partio Rapajärveltä ei ollut havainnut erikoista. Klemetin tiellä se oli havainnut 
erittäin vilkasta liikennettä idän suuntaan. Liikenteessä käytettiin paljon 
hälytysmerkkejä. 

 
14.20 Kersantti Mäkelän partio oli tavannut Leppirinteellä kymmenen ”ryssän” 

hevosta noutamassa ladosta heiniä. partio avasi tulen jonka jälkeen heitä 
alettiin ampua konekiväärillä. 

 
 Klemetistä maantielle päin ja sieltä arviolta Saunajärvelle saakka kuuluu sieltä 

täältä yksittäisiä kiväärin laukauksia. (Kersantti Mäkelän partion lisähuomau- 
 tus). 

 
14.45 Luutnantti Peltolan partio ilmoitti käyneensä aivan Hotakan luona, eikä ollut 

nähnyt mitään, minkä jälkeen palasi maantien kautta takaisin. 
 
15.40 Kuului heikkoja räjähdyksiä suunnasta 23-00, Klemetistä, ja voimakkaampia 

suunnasta 27-00, Latvajärveltä. 
 
15.45 Hävityspartio lähti Hotakan, Salmivaaran, Kankivaaran ja edelleen Rastin 

suunnalle. 
 
16.00 Hävityspartio lähti Kuivalan ja Aholan suunnille ottamaan selvää onko vihol-

linen suuntautunut länteen.  
 
18.00 Kapteeni Halosen partio ilmoittaa, että se on edennyt pitkin maantien oikeaa 

sivua vähän ohi Aholan ja hävittänyt samalla Kuivalan ja Aholan talot. Partio 
väittää, että Rasti ja Rastin kansakoulu palavat ja että Hotakan tienhaaran 
eteläpuolella maantiellä oli hyökkäysvaunu, joka ammuskeli sinne tänne ja 
eteni etelän suuntaan. 
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Ilmoitus vänrikki Knuuttilan ja kersantti Jämsenin partiolta: Kersantti Jämsenin 
partio oli kulkenut Hotakan ja maantien välistä sivu Hotakan, jossa partio 
huomasi useita tulipaloja. 

 Vänrikki Knuuttilan partio sai klo 19.20 yhteyden Moilasen partioon, joka 
jatkoi matkaa Rastin suuntaan. 

 
22.00 Vänrikki Rautojan joukkue on saanut tehtävän mennä ottamaan selvää 

Klemetin ympäristöstä ja sen eteläpuolelta mahdollisista vihollisen aikeista. 
 
 Partiot ovat käyneet Rastissa, johon vihollinen oli asettanut jonkinmoiset 

asemat. Huomattuaan partiomme, sieltä oli avattu välittömästi tuli. 
 

23.12.1939 07.30 7.K:sta lähti taisteluetuvartio, kaksi joukkuetta, sekä omat viestimiehet ja  
  osasto Ilomäestä pioneerimiehiä etenemään Hotakkaan. 

Taisteluetuvartio tiedustelee myös Rastia ja pioneeriryhmä tekee maantielle 
pitempää murrosta ja miinoittaa sen. 
 

 08.35 Kranaatinheitinjoukkue otettiin meiltä vuorokauden ajaksi pois. 
 

10.15 Kapteeni Haloselta lähti vapaaehtoinen partio Nurmeksen tienhaaraan. Partio 
palasi Kankivaaran ja Hotakan kautta. 

 
10.45 Oma lentokone lentää. 
 
12.45 Vihollisen lentotoimintaa alueemme yläpuolella. 
 
11.05 Yhteyspartio lähti Hotakkaan. 
 
12.00  Yhteyspartion ilmoitus: Luutnantti Pudas on Jyrkänkosken edessä noin 1,5 km 

päässä asemissa ja että ”ryssiä” on sinne saapunut kahdella kuorma-autolla. 
 
12.20 Tykistön tulenjohtopartio ilmoitti, että sen edetessä Jyrkänkoskelta noin 2800 

metriä, ammuttiin sitä kahdella konekiväärillä maantien oikealta puolelta 
 
14.15 Lahden komppania lähti suorittamaan saartohyökkäystä maantien oikealta 

sivustalta. Komppania Pudas sitoo vihollisen maantien suunnalla. 
 
14.25 Ilmoitus vänrikki Rautojan partiolta: Leppirinteelle he eivät päässeet. Kanki-

vaara on poltettu. 
 
15.00 Komppania Elokas ilmoitti, että sieltä on tulossa vihollisen partio, jonka kanssa 

meidän taisteluetuvartiollamme oli laukaustenvaihtoa. ”Ryssät” vetäytyivät 
takaisin. 

 
15.20  Venäläisten lentokoneiden tunnuksena ovat vihreät valoraketit. 
 
15.50 Ilmoitus kapteeni Halosen partiolta: He ovat edenneet maantien oikeaa 

sivustaa aina Kuivalaan saakka. Vihollisia ei ole nähty. 
 
16.15 Ilmoitus Lehdon komppanialta: Komppania on saavuttanut Hotakanpuron. 
 
16.20 Komppania lähti hyökkäämään maantien oikeata sivustaa. 
 
18.30 Luutnantti Pudaksen osasto on saavuttanut Hotakanvaaran ja asettanut sinne 

taisteluetuvartion. 
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23.30 Komppania Lahti palasi saarrostushyökkäysmatkaltaan jota hyökkäystä sen ei 

kuitenkaan tarvinnut suorittaa.  
 
23.30 Pataljoonan komentaja antoi hyökkäyskäskyn komppanioiden päälliköille. 
 

24.12.1939 05.40 Komppania Lahti lähti Jyrkänkosken tienhaarasta Hotakkaan. 
 
 06.00 Esikuntakomppania, Kevyt-, ja Raskasryhmät lähtivät Hotakkaan. 
 
 06.40 Pataljoonan komentaja lähti Jyrkänkoskelta Hotakkaan. 
 
 07.45 Pataljoonan komentaja saapui Hotakan mäelle. 
 
 08.00 Oma tykistömme alkoi toimia suuntaan 25 - 00 Rastille. 
 
 08.10 Kuultiin ”ryssän” tykistön ammuntaa. 
 

09.45 Yhdistetyt komppaniat, Halonen ja Peltola, saavuttivat Hotakan tasan, mistä 
jatkoivat matkaa maantien kumpaakin puolta kohti Rastia. 

 
09.50 Ilmoitus Lehdon komppanialta: Komppania on edennyt yhden kilometrin ohi 

Aholasta. Ei erikoisempaa. 
 
10.00 Rastin suunnalta kuului vihollisen tykistön ammuntaa. 
 
10.10 Jyrkänkoskelta saapui panssarintorjuntatykki, joka asetettiin asemiin Hotakan 

tasalle. 
 
10.25 Ilmoitus Pudaksen komppanialta: Komppania on Salmivaaran tasalla tavannut 

muutamia vihollisia, jotka lähtivät heti perääntymään. 
 
10.25 Luutnantti Lahti on tulitaistelussa Rastin kansakoulun tasalla. On saanut 

käskyn saartohyökkäykseen, jossa Halosen komppania sitoo rintaman 
suunnassa olevan vihollisen. 

 
10.55 Oma tykistömme alkoi pommittaa Rastia. 
 
11.13 Oma tykistö ampui taas Rastin ympäristöä. 
 
11.20 Ilmoitus: Vihollisen lentokone on tulossa pohjoisesta. 
 
11.30 Maantien oikealla, länsisivustalla, hiljaisempaa, ainoastaan muutamia lau-

kauksia. 
 
13.00 -15.00 Oma lentokone lentää. 
 
13.30 Siepattu ”ryssän” radiosanoma: Se pyytää lisäjoukkoja, koska ovat joutuneet 

saarroksiin. 
 
13.52 Oma tykistö ampui Rastin tienhaaraan. 
 
14.15 Toinen tulenjohto määrättiin siirtymään Kankivaaralle. 
 
14.40 Oikealta sivustalla saarrostushyökkäys sai kosketuksen viholliseen. Laukaus-

tenvaihto siellä on kiivasta. 
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14.50 Oma tykistö ampui Kankivaaraan ja sen eteläpuolelle. 
 
15.05 Tuli käsky että, vasen idänpuoleinen, luutnantti Peltolan osasto, irrottautuu ja 

asettuu asemiin Hotakan tasalle. 
 
15.50 Muutos edelliseen, luutnantti Peltola vetäytyy taaksepäin jonkin verran. 

Samoin oikealla Lahden komppania vetäytyy vähän taaksepäin. Kumpikin 
sivusta asettaa jälkivarmistuksen. 

 
19.00 Pataljoonan pääosa lähti Jyrkänkoskelle. Osasto Ilomäen yksi, vänrikki Loimun 

johtama joukkue, muodostaa taisteluetuvartion Hotakkaan. 
 

25.12.1939 09.15 Käsky vänrikki Rautojalle: Hänen on lähetettävä tiedustelupartio Mieronvaa- 
  raan. 
 

09.25 Käsky Ojalaan: Kersantti Jämsenin on lähetettävä partio, joka tiedustelee 
Ojalan ja maantien välisen maaston ennen Hotakan tienhaaraa 

 
13.00 Ilmoitus Ojalasta: Partio on tiedustellut maantien ja Hotakan välimaaston 

taisteluetuvartioon asti. Ei mitään erikoista. 
 
 Taisteluetuvartion ilmoituksen mukaan, vihollinen on noin 2,5 km päässä 

maantien suunnalla. 
 
13.30 Ilmoitus Tervavaarasta: Partio on käynyt Hotakassa, jossa ei nähty vihollisia. 

Rauhallista. 
 
14.00 Taistelupartio Tainio 9.K:sta, lähti Ylä-Jyrkän kautta Mieronvaaraan ja Rastille 

häiritäkseen vihollisen leiriytymistä. 
 
14.00 Ilmoitus: Alikersantti Siekkisen partio Liimatanvaarasta on käynyt Hotakassa, 

ei erikoisempaa, ainoastaan kaukaista hyökkäysvaunun ääntä. 
 
15.00 Vihollisen tykistö alkoi toimia. Ammunta suuntautui keskelle leirialuetta. 
 
21.40 Partio Loimu tuli pois taisteluetuvartiosta harhauttavien tietojen takia. Hän 

kuuli takaa joitakin kiväärin laukauksia ja otaksui ”ryssien” yrittävän saartoa.
  

 
21.45 Partio Loimu kävi Mämmelässä, jossa oli suurehko osasto ”ryssiä”. Partio 

hyökkäsi kaksi kertaa heidän kimppuunsa ja aiheutti vihollisille useiden 
miesten menetykset.  

 
22.00 Kersantti Särkiojan joukkue 7.K:sta lähti Hotakkaan ja muodosti sinne uuden 

taisteluetuvartion. Hotakan lähiympäristössä ei näkynyt vihollisia. 
 
22.30 Partio Tainio palasi. Partion tavoitteena oli Rasti, jossa ei kuitenkaan käyty, 

koska vihollinen sen esti. Aamupäivä oli hyvin rauhallista. 
 

26.12.1939  Aamupäivä oli hyvin rauhallinen. 
 
 12.00 Ilmoitus, että Hotakan etupuolella oli nähty kolmen miehen vihollispartio. 
 

18.00 Vaihdettiin taisteluetuvartio Hotakkaan. Uusi taisteluetuvartio asetettiin 
osasto Ilomäestä. 
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23.00 Päivällä palasi Liimatanvaarasta sinne lähetetty taistelupartio, jonka tehtävänä 

oli Hotakan, Salmivaaran ja Kankivaaran kautta edetä Rastille. Kankivaarassa 
partio tapasi vihollisia, jotka olivat asettaneet sinne etuvartion. Partiomme 
odottaessa vaihtoa, partio avasi lyhyen kiivaan kivääritulen. Heti tämän 
jälkeen partio palasi takaisin. Partiomme tullessa vähän matkaa, kuului takaa 
päin muutamia kiväärin laukauksia. 

 
23.45 Ilmoitus 9.K:n partiolta, joka oli edennyt oman taisteluetuvartiomme ohi. 

Välittömästi maantien itäpuolella, Kankivaaran kohdalla, partio huomasi 
vihollisia. 

 
27.12.1939 08.30 Ilmoitus, että vänrikki Rautojan partio on mennyt Kankivaaraa, minne men- 

nessä, noin puolikilometriä ennen taloa, partio havaitsi vihollisen varmi-
tuspartion kiertävät jäljet. Polkua ei ollut aivan hiljattain kuljettu. Partio ylitti 
sen ja eteni Kankivaaraan, jossa partio jäi vartioimaan sitä. Jonkin ajan 
kuluttua sinne tuli noin 25 ”ryssää”, jotka kiertelivät poltetun talon raunioilla. 
Partiomme oltua paikalla noin kolme tuntia, ”ryssät” alkoivat kumarassa 
kävellen kiertää partiota, jolloin partio alkoi vetäytyä. Jonkin matkan päässä 
partio tapasi meidän toisen partion ja suorittivat vaihdon. Uusi partio jäi sinne. 
 

10.45 Ilmoitettiin, että yhdeksän vihollisen lentokonetta on tulossa Sotkamon suun-
nasta. 

 
12.48 Kuultiin vihollisen lentokoneen surinaa Kuhmon kirkonkylän suunnasta. 

Samalla kuului pommien räjähdyksiä. 
 
12.50 Ilmoitettiin Kuhmosta, että siellä lentää kaksi vihollisen lentokonetta, jotka 

pudottivat kaksi pommia. Koneet lensivät itään päin. 
 
13.45 Partioimiskäskyt, jotka alkavat heti. 
 I Vänrikki Rautojan tehtävänä on: 
  

1) Jatkuva partiointi Kankivaaraan. 
 2) Jatkuva partiointi Mieronvaaraan ja sieltä Petäjälammen kautta Jyrkkään. 
 3) Partiointi Nivalaan, jossa joka päivä klo 12.00 ottaa yhteyden osasto Kek- 

    kosen partioon. 
     ”Tervasta” siirtyy 7.K:n partio vänrikki Rautojan käyttöön. 
 
 II Kersantti Mäkelä siirtyy Jyrkästä ”Tervaan”. Hänen tehtävänä on suorittaa 

    seuraavat partioinnit: 
 
1) Pitää jatkuva yhteys vänrikki Rautojaan, hiihtämällä ladut Tervajärven ete- 
    läpuolitse. 
2) Jatkuva partiointi Ylä-Hotakan kautta omaan taisteluetuvartioon. 
 
III Liimatanvaara pitää jatkuvan yhteyden ”Tervaan”. 
 
IV Ojala pitää seuraavat jatkuvat partioinnit: 
 
1) Leppilän kautta tiedustelupartion omaan taisteluetuvartioon. 
2) Suorittaa jatkuvaa partiointia Liimatanvaaraan. 
 

15.05 Ilmoitus, vänrikki Rautoja on käynyt Kankivaarassa ja klo 13.00 – 14.00 
välisenä aikana nähnyt siellä arviolta 30 ”ryssää” joista viidellä oli lumipuvut. 
”Ryssät” hakkasivat puita ja kantoivat vettä.  
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18.40 Ilmoitus vänrikki Rautojalta: Partio on käynyt Kankivaarassa. Sieltä oli lähtenyt 

viisimiehinen vihollispartio maantielle päin. 
 
19.05 Kersantti Mäkelän partio on käynyt Hotakan kautta taisteluetuvartiolla. Ei 

erikoista. 
 
22.50 Ilmoitus: Vänrikki Rautojan partio on Käynyt Kankivaarassa. Partio kuuli talon 

kohdalta, maantieltä moottorin surinaa, mutta ei voi todeta mikä sen aiheut-
taa. 

 
28.12.1939 08.55 Partiot ovat havainneet, että Rastin kansakoulun kukkulat ja sen itäpuoli on  
  vahvasti miehitetty ja partiot liikkuvat Nurmekseen päin. 
 

09.10 Vänrikki Rautojan partio ilmoitti, että klo 07.10 partion edetessä Kanki-
vaaraan, huomasivat tähystyspaikalle tultuaan, että ”ryssät” ovat asettaneet 
siihen väijytyksen. Avasivat heitä vastaan tulen kolmella konepistoolilla, 
tuloksetta. Partio vetäytyi takaisin. Partiolle annettiin käsky, että heidän on 
kuljettava aina omia latuja. 

 
09.50 Ilmoitus kersantti Moilasen partiolta. Partio oli edennyt Klemetin itäpuolelle, 

kun se kuuli, että Klemetistä lähti länteen päin auto. Partio ylitti maantien, 
jolloin havaitsi ”ryssän” puhelinjohdot, jotka partio katkaisi. 

 
11.00 Ilmoitus: Kankivaaran kohdalta, maantieltä, kuultiin kovaa ”ryssän” meteliä. 

Metelin kovuudesta ei kuitenkaan voitu päätellä vihollisten lukumäärää. 
 
11.50 Vänrikki Luotosen joukkue 7.K:sta lähti taisteluetuvartioon ja vapautti sieltä 

edellisen partion. Iltapäivällä alkoi vihollisen painostus maantien suunnalla. 
 Oma taisteluetuvartio vetäytyi Hotakan ja Jyrkänkosken puoliväliin, johon 

asetti uuden taisteluetuvartion. Paikalle jäi vänrikki Luotosen joukkue, joka oli 
lähtenyt vapauttamaan edellisentaisteluetuvartion. 

 Noin tunnin ajan kuului edestä kiväärin laukauksia. Ilmoituksen mukaan 
vihollisen osaston pitäisi olla noin yhden komppanian vahvuinen. 

 
17.00 Taisteluetuvartiosta lähti tiedustelupartio, joka eteni takaisin Hotakkaan 

näkemättä merkkiäkään vihollisesta. Tämän tiedon saatuaan siirtyi koko 
taisteluetuvartio takaisin Hotakan tasalle ja miehitti sen asemat. 

 
18.20 Luutnantti Suurosen johtama ryhmä lähti vahvistamaan Hotakan taistelu-

etuvartiota. Luutnantti Suurosen päästyä Hotakkaan, lähti vanha taistelu-
etuvartio taakse lepäämään. Luutnantti Suuronen jäi etuvartion johtajaksi. 

 
19.00 Ilmoitus vänrikki Rautojalta: Tiedustelupartion palatessa Nivalasta, ”ryssä” 

ampui partiota Jyrkänjärven jäällä yhtä sotamiestämme, siten että kiväärin 
luoti osui päähän. Sotamies kuoli. Vihollispartiosta ei sen jälkeen saatu mitään 
tietoa vaikka sitä ajettiin takaa. 

 
 Tänä päivänä saatujen partio ilmoitusten perusteella on tehty johtopäätös, 

että vihollinen yrittää voimakkaampaa sivustapartiointia. 
 

29.12.1939 01.00 Ilmoitettiin, että eräät partiot, jotka eivät palanneet määräajalla ja pelättiin  
niiden joutuneen tuhotuiksi, ovatkin palanneet. Partioilla ei ollut erikoisempaa 
ilmoitettavaa. 
 

 09.00 Kajaanista lähtee neljä omaa lentokonetta, suuntana pohjoinen. 
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10.30 Nurmeksesta lähtee yksi kaksimoottorinen oma lentokone, suuntana pohjoi-
nen. 

 
11.15 Ilmoitus vänrikki Rautojan partiolta: Kankivaaran suunnasta kuuluu kovaa 

hakkuuta. ”Ryssät” mahdollisesti yrittävät vahvistaa vartiointiaan. 
 
11.45 Ilmoitus taisteluetuvartiosta: Aholan suunnasta kuuluu pikakivääriammuntaa. 

Samalla tiedustelupartion ilmoitus, joka on epämääräinen. Vihollisen osastoja 
liikehtii Kankivaarasta itään päin. 

 
12.42 Ilmoitus taisteluetuvartiosta: ”Ryssät” ovat kolmesta eri kohtaa yrittäneet 

murtoa, mutta heidät on lyöty. 
 
13.15 Ilmoitettiin, että vänrikki Rautojan ollessa kierroksella Mieronahossa ja 

Petäjälammella, partio kuuli noin klo 11.30 aikaan Leppirinteeltä kiivasta 
kivääriammuntaa. 

 
13.20 Taisteluetuvartion ilmoitus: Edestä kuuluu joitakin kiväärin laukauksia. 
 
14.27  Oma patteri ampui 4 – 5 ryhmää suoraan eteen noin 200 – 300 metriä. 
 
14.45 Luutnantti Suuronen ilmoitti, että Kuivalasta näkyy nousevan savua. Tiettä- 
 västi omat partiot toimivat siellä. 
 
15.15 Ilmoitus partiolta: He ovat edenneet Hotakan kautta Salmivaaraan. Siellä oli 

ollut vihollisia. 
 
17.20 Ilmoitus vänrikki Rautojalta: Partio ei pääse Kankivaaraan, sillä vaara on joka 

puolelta tiiviisti vartioitu. Oma partiomme on saanut klo 12.00 aikaan 
yhteyden luutnantti Kekkosen partioon. 

 
30.12.1939 08.45 Taisteluetuvartiosta ilmoitettiin, että vähän etuvartioasemasta etuvasem- 
  malta näkyy tulen loimua. 
 

08.50 Nurmeksen pataljoonat ovat ilmoittaneet meidän partiollemme, että 
Salmivaaran ovat viholliset varustaneet joko konekivääri-, tai kranaatin-
heitinpesäkkeellä. Havainto on luultavasti tähystyksen tulos. 

 
10.00 Omat tykkimme alkoivat ampua muutamia tuliryöppyjä, joidenka suuntana on 

Hotakan eteläpuoli. Luutnantti Suurosen ilmoituksen mukaan edestä kuuluu 
kovaa moottoriajoneuvojen surinaa. 

 
10.15 Partio ilmoitti, että Kankivaaran ja Rastin puolivälistä kuuluu erittäin kovaa 

rakentamiseen liittyvää melua ja autojen surinaa. 
 
10.20 Taisteluetuvartion edestä kuuluu kiivasta laukaustenvaihtoa. 
 
10.20 Rauhallista. 
 
10.40 Maantien itäpuolelta kuuluu konekivääriammuntaa. 
 
10.50 Taas hiljaista. Vihollinen yrittää ”Kairasta” väkivaltaista tiedustelua. 
 
11.04 Tykistömme ampui vasemmalle uuden tuli-iskun. 
 
11.05 ”Kivasta” kuuluu konekivääriammuntaa. 
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11.08 Uusi korjattu tuli-isku vasemmalle. 
 
11.12 Tykistötulta murroksen eteen. 
 
11.15  Vihollisen kranaatinheittimen räjähdyksiä. 
 
11.23 Oman tykistön tulta. 
 
11.25 Alkoi taisteluetuvartio vasemmalta irrottautumaan. 
 
11.58 ”Ryssän” tykistö alkoi toimia. Ampui Särkijärvelle. 
 
12.05 Taisteluetuvartio ilmoitti vetäytyneensä Hotakan ja Jyrkänkosken puoleen 

väliin. 
 
13.45 Lähti uusi taisteluetuvartio, jota johti vänrikki Moilanen. Etuvartio sai 

vahvistukseksi yhden ryhmän ”Jymystä”. 
 
13.50 Tervavaarasta ilmoitettiin, että partio oli noin 10.00 – 12.00 välillä ollut 

Hotakan itäpuolella ja oli havainnut, että Hotakan mäellä oli konekivääri, joka 
ampui taisteluetuvartiota. Samalla partio totesi Tervavaaran ja Hotakan välillä 
olevan erään torpan polttamatta samoin kuin Hotakanvaaran talot. Ojalaan 
annettiin tieto toimenpiteitä varten.  

 
14.05 Taisteluetuvartio ilmoitti, että ”ryssän” partio on käynyt heidän lähellään, 

mutta olivat kääntyneet takaisin. Omat miehemme eivät ampuneet.  
 
15.10 Kranaatinheitinjoukkue palasi komennukseltaan. 
 
15.25 Ilmoitus tiedustelupartiolta: Partio oli edennyt taisteluetuvartion ohi, Hotakan 

tienhaaraan, josta kuului kovaa ”ryssän” pulinaa. Samoin kuului kun jollakin 
puulla olisi hakattu metalliin. 

 
15.40 Vänrikki Rautoja ilmoitti, että partion palatessa Nivalasta, partio kuuli 

Saunajärven maantieltä jonkin aikaa kiivasta konekivääriammuntaa. 
 
16.00 Ilmoitettiin oikean-, ja vasemman puoleisille partioille, että heidän on pimeän 

tultua edettävä Hotakanvaaraan ja otettava selvää, ovatko ”ryssät” 
leiriytyneet ja onko heidän tykistöään siellä. 

 
17.30 Vänrikki Rautojan partion ilmoitus: Ne varustukset, joita vihollinen on 

Kankivaaraan tehnyt, eivät ole talon kartanossa vaan talon eteläpuolella. 
 
18.15 Useammasta paikasta ilmoitettiin, että Hotakasta tai Kankivaarasta näkyi 

isompia tulipaloja. 
 

31.12.1939 02.30 Ne partiot, jotka lähtivät itä-, ja länsipuolelta, ilmoittivat, että Hotakan tasalla  
  ei ole tavattu vihollisia. 
  
 02.35 Taisteluetuvartio siirtyi entisiin asemiinsa Hotakkaan. 
  
 03.30 Hävityspartio lähti Ojalasta Leppilään ja Kokkovaaraan. 
 

09.20  Tervavaarasta lähetetty partio ilmoitti: Hotakassa ei ole ”ryssiä”, eikä omia 
miehiä. 
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11.40 Taisteluetuvartion ilmoitus: ”Ryssät” ovat taas Hotakassa. Taisteluetuvartio 

vetäytyi taaempaan asemaan. 
 
11.40 Kersantti Huttusen partio ilmoitti, että se oli aamuyöllä edennyt Rastin ja 

Nurmeksen tienhaaran välille, missä oli katkaissut vihollisen puhelinjohdon 
kahdeksasta eri paikasta ja seurannut useamman tunnin onko liikennettä 
kyseisellä maantiellä. Tiellä ei ollut liikennettä. 

 
11.45 Vänrikki Rautojan partio ilmoitti, että se oli noin klo 09.00 aikaan edennyt 

Salmivaaraan, josta kiikarilla tähysti Kankivaaralle. Jonkin ajan kuluttua partio 
huomasi, että Kankivaarassa jotakin asetta asetettiin asemiin. Yhtä äkkiä 
”ryssät” alkoivat ampua partiotamme joka puolelta. Kankivaarasta lisäksi 
ammuttiin kranaatinheittimellä viisi laukausta. Partio pääsi onneksi onnel-
lisesti vetäytymään pois. 

 
12.35 Taisteluetuvartio ilmoitti omien partioidemme olevan etumaastossa laukaus-

tenvaihdossa vihollisten kanssa. 
 
13.25 Ojalan partio ilmoitti, että se oli edennyt Hotakan ohi maantietä kohti. 

Saavuttuaan maantien lähelle, avattiin heitä vastaan erittäin kiivas kone-, ja 
pikakiväärituli. Partio vetäytyi heti takaisin ilman tappioita . 

 
13.50 Ilmoitettiin, että klo 14.00 aikaan lentää oma kaksimoottorinen lentokone. 

Samalla ilmoitettiin, että 1.1.1940 klo 08.00 lähtien on ”ryssän” lento-
koneitten tunnuksena musta juova rungon takaosassa. 

 
14.40 Kersantti Mäkelän partio on käynyt Hotakassa joka on vapaa vihollisista. 
 
15.40 Partio ilmoitus: Partio on edennyt Hotakan tienhaaraan. Siellä oli muutamia 

”ryssiä”, jotka partion huomattuaan juoksivat metsään. Partion edetessä 
edelleen, heitä alettiin ampua konepistooleilla. 

 
18.20 Vänrikki Aarnio toi lausuntonsa ruotsalaisista Krh:n ammuksista mallia  

29-32,esikunnan ilmoittama. 
 

1.1.1940 04.00 Lähtee partiot itä-, ja länsipuolelta, jotka etenevät Hotakan eteläpuolelta 
 maantien varteen ja koittaa saada selville vihollisen lukumäärän. Länsipuolen
 partio etenee Aholan ja Kuivalan tasalle minne jää väijyksiin. Länsipuolen par-  

tion mukaa lähtee muutama pioneeri. 
 

 06.45 Taisteluetuvartio ilmoitti, että vihollinen on leiriytynyt Hotakan tienhaaraan.
  Leiristä kuului kovaa puun hakkaamista. 
 
 07.40 Partioilmoitus: Rastista lähti kaksi joukkuetta Mämmelän suuntaan. 
 
 08.15 Ilmoitettiin, että on siepattu vihollisen radiotiedotus. Majuri Deusidloffin on
  pidettävä vallattu lohkonsa. 
 

08.20 Itäinen partio, joka lähti yöllä Hotakan eteläpuolelle palasi. Partio ilmoitti
 että se oli edennyt Hotakkaan, jonka totesi vapaaksi ”ryssistä” ja jatkoi sieltä 
 Salmivaaraan joka myös oli autio. Talo oli jäänyt polttamatta. Jäljistä päätellen
 ”ryssät” olivat viimeksi eilen käyneet siellä. Talon kartanolla ja ympäristössä
 näkyi kranaatin kuoppia. Partio suuntasi Salmivaarasta kulkunsa Kankivaaraan.
 Ennen taloon saapumista partio osui erääseen rakennukseen, tarkastettuaan 
 sen, totesi, että se oli tyhjä riihi. Riihen ympärillä oli tuoreita jälkiä. 
 



     14/47 
 
 

Aukean laidassa partio levittäytyi ketjuun. Sen jälkeen partion johtaja lähti 
parin miehen kanssa ottamaan selvää, onko talossa mahdollisesti vihollisia. 
Päästyään pihaan, heitä alettiin ampua konekiväärillä. Miehet alkoivat heti 
vetäytyä pois ja samalla levittivät lentolehtisiä. Kun he pääsivät metsän laitaan 
muun partion luokse, avasi koko partio taloa kohti kivääritulen. Silloin ”ryssät” 
alkoivat ampua partiota myös vasemmalta konekiväärillä. Tämän jälkeen 
partio palasi takaisin olinpaikkaansa. 
 

 09.26 Rastin suunnalta kuului tykistön ammuntaa. 
 
 09.30 Saapui vänrikki Saarisen laatima luonnos Liimatanvaaran puolustuslohkosta. 
  Liite n:o 40. 
 

09.30 Taisteluetuvartio ilmoitti kuuluvan konekivääriammuntaa Kuivalan suunnalta. 
Samoin edestä kuului, että siellä yritettiin saada hyökkäysvaunua käyntiin. 

 
09.50 Ilmoitettiin, että oma kaksimoottorinen pommikone lentää pohjoisesta. On 

luultavasti noin klo 11.00 aikaan täällä. 
 
10.35 Länsipuolen partio palasi ja ilmoitti, että partio oli edennyt Nurmeksen 

tienhaaraa kohti ja yritti jatkaa matkaa Rastille, mutta ei päässyt, sillä ”ryssät” 
olivat asettaneet tiukan varmistuksen Rastin ja Nurmeksen tienhaaran välille. 
Partio levitti lentolehtisiä. 

 
10.50 Kuhmon pataljoonan, ErP 14:sta, partio ilmoitti, että sen ollessa tänä aamuna 

Kankivaaran tienhaaran ja Hotakan välillä, avattiin heitä vastaan kiivas tulitus, 
johon partio vastasi. Vähän ajan kuluttua alettiin heitä lisäksi ampua 
hyökkäysvaunusta. Partiosta kaatui yksi mies, jota pelastaakseen partio yritti 
voimakkaasti tulittaa, mutta ruumis jäi kuitenkin toistaiseksi sinne. 

 
12.20 Taisteluetuvartio on tulitaistelussa vihollisen kanssa. 
 
12.34 Omat tykkimme ampuivat taisteluetuvartion eteen. 
 
12.40 Kuultiin ”ryssän” tykistön toimivan. 
 
12.55 Taisteluetuvartio on vetäytynyt Jyrkänkoskelle ja ilmoitti vastassa olevan 

vihollisen vahvuudeksi noin kaksi komppaniaa joita tuki kolme hyökkäys-
vaunua. 

 
13.25 Ojalan partion ilmoitus: Partion ollessa tiedustelemassa, heitä ammuttiin noin 

klo 11.20 aikaan Hotakan ja Leppilän välimaastossa. 
 Vänrikki Rautojan partio ilmoitti, että heidän tarkastaessaan siellä liikkuneen 

”ryssän” jälkiä he totesivat, että viholliset olivat menneet jonkin matkaa 
pohjoiseen, mutta sitten palanneet takaisin. Sen jälkeen ”ryssät” olivat lähte-
neet etelään päin, ja jatkaneet matkaansa todennäköisesti Petäjälammelle. 
Tiedustelupartion todetessa, että vihollinen on vetäytynyt pois, työnnettiin 
taisteluetuvartion taas takaisin Hotakan ja Jyrkänkosken välimaastoon.  

 
2.1.1940 10.00 Vänrikki Rautoja ilmoitti, että noin 30 – 40 miehen vahvuinen vihollisosasto  

hyökkäsi oman varmistuspartiomme kimppuun. Omista miehistämme kaatui 
yksi mies ja kaksi haavoittui. ”Ryssiä” kaatui tiettävästi neljä. Lyhyen 
ammunnan jälkeen vihollinen lähti vetäytymään takaisin Petäjälammen 
suuntaan. Osasto liikkui osin suksilla ja osin jalan. Tämän jälkeen lähti oma 
partiomme ajamaan ”ryssiä” takaa. Takaa-ajosta ei ole vielä saatu tuloksia. 
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14.30 Luutnantti Elokas ilmoitti, että oma varmistuspartiomme levittämät lento-
lehtiset ovat ”ryssät” koonneet pois. 

 Iltapäivällä lähti useita tiedustelupartioita, mutta niillä ei ollut erikoisempaa 
ilmoitettavaa. Yö oli rauhallinen. 

 
3.1.1940 11.10 Tiedustelupartio ilmoitti, että noin 08.00 aikaan, tänä aamuna, partio näki  

kuinka ”ryssän” hyökkäysvaunu tuli Hotakan kohdalla olevan miinoitusesteen 
eteen, josta palasi takaisin. Rastin suunnalta kuuluu puun hakkaamista. 
 

11.00 -12.00 Rastin suunnalta kuului vihollisen tykistön toimintaa. Tykistön tuli suuntautuu 
todennäköisesti Nurmeksen maantielle. 

 
12.50 Taisteluetuvartio ilmoitti, että noin klo 12.00 aikaan kuuli oma varmistuspartio 

Rastin suunnasta kovaa käsiaseiden pauketta. 
 
13.00 Ilmoitettiin, että Kajaanin ja Oulun suuntaan on lentänyt ”ryssän” lentoko 

neita.  
 

 15.00 Kultiin lentokoneen surinaa joka siirtyi koilliseen päin. 
 

15.20 Ilmoitettiin Jyrkänkoskelta, että vahva ”ryssän” partio on taas hyökännyt 
varmistuspartiomme kimppuun. Meikäläisistä yksi mies on haavoittunut. 

 
16.20 Tiedustelupartio ilmoitti, että tänään klo 15.00 aikaan nähtiin Kaatiaisen 

itäpuolella noin kymmenen ”ryssäläisen” partio. Partiota lähti takaa ajamaan 
vahvistettu taisteluryhmä. Partio ei kuitenkaan tavoittanut vihollisia. 

 Yö oli rauhallinen. Oikealta, samoin kuin vasemmalta lähtivät tiedustelu-
partiot, mutta heillä ei ollut erikoisempaa ilmoitettavaa. 

 
4.1.1940 09.40 Jyrkkään lähti kymmenen pioneerimiestä suorittamaan varustelutöitä. 

Taisteluetuvartio pidetään samoissa asemissa. Sen muodostaa edelleenkin 
sama joukkue. 
 

10.05 Tiedustelupartio ilmoitti, että Hotakan eteläpuolella, noin kilometrin verran, 
kuului kovaa ”ryssien” pulinaa ja vahva tupakan haju oli ilmassa. Partion 
tehtävänä oli ottaa selvää Kuhmon pataljoonasta kaatuneen sotamies Keräsen 
olinpaikasta ja jos mahdollista tuoda hänet pois. Partio ei kuitenkaan 
onnistunut tehtävän suorittamisessa. 

 
10.12 Koillisen suunnasta kuului lentokoneen surinaa. Heti tulikin ilmoitus, että 

kuusi vihollisen lentokonetta lentää Kuhmon kirkonkylän yläpuolella. Koneet 
lähestyivät jonkin matkaa, mutta kääntyivät sitten takaisin. 

 
10.25 Partio ilmoitus: Hotakassa on nähty ainoastaan noin vuorokauden vanhoja 

vihollisen jälkiä.  
 
11.15 Nurmeksen tien suunnasta kuului tiheitä räjähdyksiä ja samalla lentokoneiden 

surinaa. ”Ryssän” lentokoneet mahdollisesti pommittivat meidän joukko-
jamme. 

   
11.25 Annettiin ilmahälytys. 
 
14.15 Etelän suunnasta kuulunut ammunta lakkasi kuulumasta. Se oli 

todennäköisesti tykistötulta eikä lentopommituksen aiheuttamia räjähdyksiä, 
kuten aikaisemmin otaksuttiin. 
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18.35 Vänrikki Rautojan partio ilmoitti saaneensa Koikkajärvellä yhteyden luutnantti 

Kekkosen partioon. Yö oli rauhallinen. Partiot olivat oikealta ja vasemmalta 
liikkeellä.  

 
5.1.1940 04.20 Oikeanpuoleinen partio ilmoitti, että Kuivalan ja Aholan välimaastossa, maan- 
  tien lähellä, on vihollisella jonkinlainen varmistuspartio. 
 

09.30 Luutnantti Elokas ilmoitti, että 8.K:n valvontavartio huomasi keskiyön aikaan 
suoraan etelän suunnassa, kirkkaan, vähän tähteä suuremman pallon. 

 
10.00 Jyrkän varmistuspartio vaihtuu. Vänrikki Rautoja ja kahdeksannen komppa-

nian joukkue tulevat pois edestä leirialueelle ja luutnantti Suurosen johtama 
joukkue seitsemännestä komppaniasta lähtee uudeksi etuvartioksi. 

 
10.40 Lentää kuusi vihollisen lentokonetta Vääräjoen suunnasta. Kaikki olivat 

pommikoneita. 
 
10.50 Ilmoitettiin, että Hotakka on vapaa vihollisista. Rastin suunnasta kuului 

hyökkäysvaunun ääntä. 
 
12.55 Läntinen partio ilmoitti, että se oli aamupäivän kuluessa edennyt Kanki-

vaarasta noin puolitoista kilometriä Rastille päin. Siellä se oli poikennut 
maantien varteen, jossa tapaisi ”ryssän” partion jäljet. Partiomme lähti 
”ryssien” jälkiä noudattaen palamaan takaisin. Hotakanmäen rinteestä 
viholliset olivat kääntyneet takaisin. Oma partio jatkoi matkaa Hotakan kautta 
omaan olinpaikkaansa.  

 Vihollispartio oli jättänyt lentolehtisiä, joissa oli selostettu heidän katsanto 
kantojaan nykyisestä sotatilanteesta. Partio yleishuomio: Kankivaarasta eikä 
Rastista, samoin kuin ei muualtakaan kuulunut minkäänlaista liikettä. 

 
13.00 Ilmoitettiin edelleen tiedotettavaksi: On todettu, että viholliset lähettävät 

vakoojina joko siviili-, että sotilashenkilöitä. Nämä voivat olla suomalaisiakin, 
jotka voivat tulla hyvin pitkälle rintaman taakse ja sieltä välittää tietoja heille. 

 Jos meillä tavataan epäilyttäviä tai tuntemattomia henkilöitä, on ne heti 
vangittava. ja toimitettava sotapoliisin kuulusteltaviksi. Toinen tiedotus: 
Vihollisen lentolehtisiä ei saa ottaa, eikä niitä saa jäädä lukemaan. On 
nimittäin sattunut naapuri pataljoonassa tapaus, jossa meikäläiset ovat 
yrittäneet lukea puihin kiinnitettyjä ”ryssän” lentolehtisiä, jolloin heitä on 
väijyksistä ammuttu, erästäkin miestä kuolettavasti. 

 
14.00 Taas kuului viisi tykin laukausta. 
 

6.1.1940 09.00 Yö oli rauhallinen. 
 

09.20 Kuului yksi luja vihollisen tykistön laukaus, jonka suuntaa emme varmaksi 
voineet päätellä. Todennäköisesti se kuului Rastilta. 

 
11.55 Tiedustelupartio ilmoitti noin klo 10.00 aikaan tehneen Hotakasta seuraavan 

havainnon: Kankivaaran ja Salmivaaran suunnalla liikkui noin joukkueen 
verran miehiä ja kolme hevosta. Rastin suunnasta nousi parin komppanian 
nuotion savut. Palatessaan ei partio nähnyt Hotakan tällä puolella minkään-
laisia jälkiä. 

 
12.50 Kuului muutamia yksittäisiä tykin laukauksia. Samoin kuului konekiväärin 

sarjoja. Kompassista suunnittiin niiden kuuluvan Leppirinteen ja Sivakan 
tienhaaran suunnasta. 
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16.30 Ilmoitettiin, että ”ryssät” ovat yrittäneet saartohyökkäystä Nurmeksen 

pataljoonan taakse, siinä kuitenkaan onnistumatta. 
 
17.00 Ilmoitettiin jokaiseen tukikohtaan, että partiointia ja varmistamista on 

tiukennettava. 
 
19.05 Luutnantti Elokkaan ilmoitus: 8.K:n taisteluetuvartion edessä on nähty 

vihollisen partio. 
 

7.1.1940 06.15 Partioilmoitus: Taistelupartio on edennyt Kuivalan ja Hotakan välimaastoon ja  
sieltä edelleen maantien varteen. Sieltä partio palasi Hotakan kautta pois. Ei 
erikoisempaa ilmoitettavaa. 
 

11.35 Ilmoitti tiedustelupartio Ojalasta, että se eteni Hotakkaan, siitä se oli noin 
puolituntia tähystellyt Salmivaaraa ja Kankivaaraa. Sen jälkeen oli partio 
edennyt maantielle Hotakan tienhaaran tasalle. Sieltä partio lähti edelleen 
Hotakan kautta paluumatkalle. Tultuaan talon kohdalle alettiin partiota 
ampua takaa päin. Samaan aikaan ammuttiin kranaatinheittimillä Salmi-, tai 
Kankivaarasta. Partio pääsi vetäytymään pois ilman tappioita. Samalla partio 
huomioi, että kaikki heidän levittämänsä lentolehtiset oli kerätty pois. 

 
13.00 – 14.00 Rastin suunnasta kuului kiivasta konekivääri-, ja kranaatinheittimien 

ammuntaa. 
 
14.30 Kuului kolme vihollisen tykistön ampumaa laukausta. 
 
15.30 Vänrikki Korhosen lähettämä partio ilmoitti edenneensä Kuivalan ja Aholan 

kautta maantien varteen. Siellä partio ei huomannut merkkiäkään vihollisista. 
Sen jälkeen partio yritti löytää aikaisemmin kaatuneen Keräsen ruumiin, mutta 
tuloksetta. Sieltä partio suuntasi kulkunsa Rastia kohti. Saavuttua talon lähelle, 
partio huomasi edessään jonkinmoisen kojeen, josta lähti kolme miestä 
juoksemaan taloa kohti. Tällöin partiomme ampui kahdella konepistoolilla, 
jonka seurauksena ensin kaatui yksi vihollinen ja heti myöhemmin loput kaksi. 
Heti tämän jälkeen alkoi talon sisältä tulla mustanaan miehiä, joita partiomme 
tulitti. Kohta kuitenkin partion oli vetäydyttävä pois, sillä ”ryssien” päästyä 
asemiin heitä alettiin ampua kone-, ja pikakivääreillä. Omia menetyksiä ei 
tullut. 

 
18.20 9.K:n leirialueen varmistuspartio ilmoitti, että varmistusasemien edessä olisi 

pitänyt olla vihollispartio. Tieto oli kuitenkin perätön. 
 
18.30 Partio ilmoitus: Hotakassa on nähty ”ryssiä”, jotka valmistelivat ampuma-

paikkoja meidän suuntaamme. Tämä tapahtui noin klo 15 – 16 välillä. 
  
 Yö oli rauhallinen. Tiedustelupartiot olivat oikealta ja vasemmalta 

toiminnassa. Uutta erikoisempaa ei heillä ollut ilmoitettavana. 
 

8.1.1940 11.00 Luutnantti Suuronen ilmoitti, että pieni ”ryssän” partio kävi lähellä Ala-Jyrk-
  kää, mutta se kääntyi takaisin. Patiolta oli jäänyt yhdet sukset. 
  Päivä oli rauhallinen, ainoastaan pientä partiotoimintaa. 
 
9.1.1940 12.50 Kersantti Jämsenin partio ilmoitti edenneensä Leppilän kautta Hotakkaan. Talo  

oli vapaa venäläisistä. Sieltä partio eteni maantien lähellä olevalle Kukkulalle. 
Sieltä partio tähysteli noin tunnin verran. Edestä alkoi jonkin ajan kuluttua 
lyhyitä konepistoolin sarjoja, jotka luultavasti oli kohdistettu meidän partiota 
vastaan. Samoin edestä kuului puun hakkaamista ja hyökkäysvaunun ääntä. 
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Partio ei kuitenkaan nähnyt mitään ja palasi jälkiään myöten pois. 
 

13.20 Luutnantti Suuronen ilmoitti, että yhdyspartion palatessa Nivalasta, ampui 
meidän oma väijytyspartio meidän partiomiestämme. Partiomies haavoittui 
jalkaan. Vihollisen partio oli ollut väijytyspartiomme ja palaavan partion 
välissä. 

 
14.10 Ilmoitus oikeapuoleiselta partiolta: Tiedustelupartio eteni Kuivalan ja Aholan 

väliseen maastoon, jossa partio jonkin aikaa tähysteli. Vähän ajan kuluttua 
partio kuuli, kuinka ”ryssät” ajoivat propsia Rastille päin. Mahdollisesti ne 
käyttivät niitä joko varusteluun tai polttopuiksi. partiomme ei kuitenkaan 
ryhtynyt tuhoamistoimenpiteisiin. 

 
14.25 Luutnantti Suominen ilmoitti, että noin klo 12.00 aikaan yllätti vihollisen partio 

meidän väijytyspartiomme. Syntyi laukaustenvaihtoa, jolloin kaksi ”ryssää” 
kaatui. Sotasaaliiksi saatiin kolme paria suksia ja kaatuneiden paperit. 
Meikäläiset selvisivät ilman menetyksiä. 

 Huomautuksena luutnantti Suurosen tekemään ilmoitukseen voi mainita, että 
yhdyspartiomme, joka ensi otaksuman mukaan haavoittui omien miesten 
luodista, voi juuri samaan aikaan tapahtuneen partiokahakan sattuessa 
haavoittua vihollisen luodista. 

 
19.1.1940  Yö oli rauhallinen. 
 
 09.55 Pataljoonan komentaja lähti tarkastamaan etulinjoja. 
 

11.30 Oikeanpuoleinen väijytyspartio ilmoitti, että se oli edennyt Kuivalan ja Aholan 
välimaastoon, jossa tapasi erään vihollisen kojun, jonka lähettyville partio jäi 
väijytykseen. Vähän ajan kuluttua alkoi maantieltä kuulua puhetta, joka pian 
häipyi Rastin suunnalle. Partio palasi takaisin olinpaikkaansa. 

 
12.50 Kaatiaisesta lähtenyt partio ilmoitti olleensa ”ryssän” partion kanssa laukaus-

tenvaihdossa.  Oma partiomme, joka oli vain kuusimiehinen, pyysi apua. Sinne 
lähettiin 17 miehen vahvistuspartio. 

 
13.40 Pataljoonan komentaja palasi komentopaikalle. 
 
14.15 Vänrikki Korhosen partio ilmoitti menneensä Kuivalan Ja Aholan lähelle 

väijyksiin, mutta kun vihollisia ei kuulunut, partio lähti etenemään Rastia 
kohti. Päästyään lähelle taloa ja huomattuaan siellä liikehtiviä vihollisjoukkoja, 
partiomme ampui useita konepistoolisarjoja ja kiväärin laukauksia heitä kohti, 
minkä jälkeen partio vetäytyi pois. 

 
 
15.20 Kersantti Moilasen partio ilmoitti, että 17 miehen partiomme, joka lähti 

pienemmän partiomme avuksi, yhytti vihollisosaston, joka lähti heti vetäy-
tymään Rastille päin. Partiomme lähti ajamaan sitä takaa. Noin puolen 
kilometrin päässä viholliset olivat asettuneet väijytykseen ja avasivat kiivaan 
tulen. Oma partiomme vastasi tuleen siinä määrin vahvasti, että ”ryssät” 
lähtivät taas pakoon. Osa patiostamme jatkoi matkaa heidän peräänsä, osan 
tuodessa ilmoituksen tapahtuneesta. 

 
20.20 Vänrikki Knuuttilan partio on käynyt Hotakassa. Ei nähnyt mitään erikoista. 
 

11.1.1940  Yö oli rauhallinen. 
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11.15 Vänrikki Knuuttilan partio ilmoitti menneensä klo 03.00 aikaan Hotakan ja 
Kuivalan välimaastoon väijyksiin, jossa oli tämän aamun klo 10.00 saakka, 
”Ryssät” eivä kuitenkaan tulleet aikaisempaan partiopaikkaansa, vaan kulkivat 
maantietä pitkin. Partiomme palatessa partio kuuli Hotakan tienhaarasta 
kivääri-, ja pikakivääriammuntaa. 

 
13.00 Oikealta lähtenyt kersantti Korhosen partio ilmoitti, että se oli mennyt 

Kuivalan ja Aholan välimaastoon väijyksiin ja oli siellä klo 10.00 saakka. partio 
ei kuitenkaan nähnyt vihollisia. Paluumatkan partio teki maantietä ja ampui 
Hotakan tienhaarassa erästä ”ryssän” kojua. Ammunnan tarkoituksena oli 
koitella viholliselta saatua automaattikivääriä. 

  
 Oikaisu vänrikki Knuuttilan klo 11.15 tekemään ilmoitukseen. Partio, joka kulki 

Kuivalasta tännepäin maantietä, ei ollut ”ryssän” partio, vaan kersantti 
Korhosen partio. Myös ammunta, joka kuului Hotakan tienhaarasta, oli samoin 
kersantti Korhosen partion ampumia laukauksia. 

 
 Iltapäivä ja yö oli rauhallinen. 
 

12.1.1940 07.00 Kersantti Jämsenin partio ilmoitti, että se oli yöllä mennyt Kankivaaraan 
saakka, siellä partio kuunteli ja kierteli noin tunnin ajan, teki havainnon, että 
talo oli vapaa vihollisista. Rastin suunnalta kuului hakkaamista ja 
hyökkäysvaunun ääntä. Partio palasi olinpaikkaansa. 
 

07.20 Kersantti Huttusen partio ilmoitti, että se oli yöllä käynyt lähellä Rastia, missä 
kuuli maantieltä yksittäisiä kiväärin laukauksia ja talon suunnalta kuului 
hakkuu ääniä. 

 
11.35 Ilmoitus: Kajaanista on lähtenyt kaksimoottorinen lentokone, joka lentää 

meidän linjojemme yli valtakunnan rajaa kohti. lentokone palaa samaa reittiä. 
 
20.00 Vänrikki Knuuttilan partio ilmoitti käyneensä tarkkailemassa kersantti 

Jämsenin partion jälkiä, onko hänen partionsa käynyt Kankivaarassa. Kersantti 
Jämsenin partion jäljet johtivat kuitenkin Hotakkaan, josta ne kääntyivät 
takaisin. Vänrikki Knuuttilan partio jatkoi matkaa edelleen Salmivaaraan. 
Aukean laidassa yhytti partio ”ryssien” varmistusladun. Partio jäi sen lähelle 
väijyksiin noin tunnin ajaksi. ”Ryssiä” ei kuitenkaan liikkunut. Partio meni talon 
kautta edelleen Kankivaaraa kohti, mutta pimeän tultua ja huonon kelin takia 
partio palasi olinpaikkaansa vihollisia näkemättä. 

 
13.1.1940 06.20 Saapui luonnos Särkijärven taisteluetuvartionasemien vasemman sivustan  
  konetuliaseiden sijoituksesta. Liite 4/40. 
 

08.00 Lähtivät kummakin pataljoonan (ErP.14 ja JR 25) kevyet ryhmät panssa-
rintorjunta harjoituksiin Särkijärvelle. 

 
10.20 Oikeanpuoleinen partio ErP.14:sta ilmoitti: Partio oli lähtenyt olinpaikastaan 

aamuyöllä, se oli Kuivalan ja (Alilan?) kohdalta maantieltä kuullut kovaa 
”ryssien” pulitusta. Partio kiersi heidät ja eteni Rastin kansakoululle päin. 
Päästyään lähelle koulua, heitä vastaan avattiin kiivas tuli. Partio vastasi 
tulitukseen ja vetäytyi sitten pois. 

 
15.1.1940 15.00 Jyrkältä lähti yhdyspartio Nivalaan, sekä väijytyspartio Petäjälammen  
  suunnalle. 
 
 16.40 Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan ilmoitus: On yritettävä ottaa vankeja. 
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16.55 Luutnantti Suuronen ilmoitti, että oma partiomme on todennut vihollisen 
osaston saavuttaneen Jyrkän ja Nivalan välisen yhdysladun ja lähteet sitä 
pitkin kulkemaan Nivalan suuntaan. 

 
20.20 Luutnantti Suuronen ilmoitti, rauhallista. 
 
21.00 Kaikilla puolilla rintamaa on rauhallista. 
 

16.1.1940 10.00 Ilmahälytys. 
 

10.05 Kaksi vihollisen kaksimoottorista pommikonetta lensi leirialueemme yli. 
Lentosuunta lounaaseen.  

 
10.15 Luutnantti Suuronen ilmoitti: Partio on hiihtänyt Pettäjälammelle, jossa oli 

eilisen vihollispartion jälkiä. Partio kiersi Mieronvaaran kautta takaisin, eikä 
huomannut siellä mitään erikoisempaa. 

 
10.25 Vihollisen lentokoneet palasivat takaisin, suuntana Kuhmon kirkonkylä. 

Kahden minuutin kuluttua kirkonkylästä kuului pommien räjähdyksiä. 
 
10.45 Kaksi vihollisen lentokonetta lensi idän suuntaan. 
 
11.20 Uusi ilmahälytys. 
 
12.00 Palasi Ojalasta lähtenyt vänrikki Rosanderin partio. Partio oli havainnut 

aamupäivällä Hotakan ja Kankivaaran välillä, että sieltä johti viidet rinnak-
kaiset suksien ladut pohjoiseen päin. Kartta 1:80000 Hotakka sanan viimeisen 
kirjaimen kohdalla ”ryssät” olivat kääntyneet suuntaan 10 - 00. Ladut olivat 
eilen hiihdettyjä. Oli vedetty puhelinjohto, jonka partiomme katkaisi ja otti 75 
metriä pois. 

 
 Lähetettiin kolme partiota ajamaan takaa vihollisia.  
 
12.15 Kersantti Mäkelä ilmoitti ”ryssien” partion menneen Tervavaaran ja Jyrkän 

välisen varmistusladun poikki. ”Tervasta”, samoin kuin Jyrkästäkin, on lähe-
tetty partio. 

 
13.00 Suurehko vihollispartio (noin kaksi joukkuetta) hyökkäsi Ala-Jyrkän ja 

Tervajärven välisiä puolustusasemiamme vastaan. Syntyi tulitaistelu. 
Vihollinen oli jo osittain saarroksissa, mutta ilmoituksen mukaan, harhaut-
tavien tietojen takia pääsi pujahtamaan pois. Viholliset olivat todennäköisesti 
saapuneet jo eilen lähimaastoon, majoittunut sinne ja tänä päivänä yritti 
hyökätä. Runsaista verijäljistä päätellen viholliselle aiheutettiin ainakin 
haavoittumisia. 

 
14.15 Vihollisen lentokone lensi leirialueemme yli, lentosuunta oli pohjoiseen, 

lentokorkeus 300 – 400 metriä. 
 
14.20 Kersantti Mäkelän partio ilmoitti yllättäneensä vihollispartion. Syntyi 

laukaustenvaihtoa, jonka seurauksen ”ryssät” vetäytyivät pois. Jättivät jäl-
keensä viisi paria suksia. Muista menetyksistä ei ole tietoa. Omalla partiolla ei 
menetyksiä. 

 
15.20 Kersantti Mäkelän lähettämä väijytyspartio ilmoitti hyökänneensä perään-

tyvän vihollisosaston kimppuun. Partio ampui kiivasta konepistooli ja 
kivääritulta, jonka jälkeen sitten siirtyi toiseen paikkaan, mistä hyökkäsi  
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uudelleen. ”Ryssäläisosaston” vahvuudeksi arvioitiin noin 100 miestä, joista 
noin 40 liikkuu suksilla ja loput jalkaisin. Perääntyessään viholliset sitoivat 
haavoittuneitaan. 

 
17.1.1940 08.15 Vänrikki Knuuttilan partio, joka lähti Ojalasta klo 04.00, ilmoitti, että partio  

eteni Salmivaaran kautta Kankivaaraa kohti. Lähellä aukean laitaa partio ylitti 
kaksi varmistuslatua. Aukean laidassa partio avasi kiivaan tulen ja heittivät 
käsikranaatteja. Talosta ei kuulunut mitään liikettä, mutta selkäpuolelta 
vihollisen tarkistuspartio avasi tulen. Partiomme vetäytyi ilman tappiota pois 
tilanteesta. 
 

12.00 Pataljoonan komentaja lähti tarkastamaan syvyyteen rakennettua 
puolustuslinjaa. 

 
15.00 Pataljoonan komentaja palasi leirialueelle. 
 

18.1.1940  Yö oli rauhallinen. 
 
 08.15 Vänrikki Knuuttilan partio on käynyt Hotakassa. Ei mainittavaa. 
 

12.35 Luutnantti Suurosen ilmoitus: Partio oli mennyt Mämmelän lähelle, josta 
palasi klo 01.15. Partio avasi kiivaan häiritsemistulen, johon vihollisen 
vartiomiehet vastasivat. 

 
12.55 Ilmahälytys. 
 
13.10 Ilmavaara ohi. 
 
13.20 Vihollisen pommikone lensi puolustuslinjamme yli. 
 
14.20 Taisteluetuvartion vaihtuessa ”ryssät” ampuivat kiväärin laukauksia partio-

tamme kohti. Menetyksiä ei tullut. 
 

19.1.1940 09.00 Vänrikki Knuuttilan ilmoitus: Partio eteni Hotakan kautta Salmivaaran itäpuo- 
litse Kankivaaran etelärinteelle. Partio ylitti useita varmistuspolkuja. 
Kankivaaran rinteeltä kuului useista eri kohdista puhetta. Tieltä, Rastin 
suunnalta, kuului hyökkäysvanun ääntä. Noin tunnin kuluttua partio avasi 
kiivaan tulituksen, johon ”ryssät” eivät vastanneet. Partio palasi omia jälkiään 
takaisin. 
 

 09.30 Ilmahälytys. 
 
 10.50 Ilmahälytys ohi. 
 
 12.30 Ilmahälytys. 
 

13.26 Kuusi vihollisen pommikonetta lensi toiminta alueemme editse. Lentosuunta 
länteen. Korkeus noin 1200 metriä. 

 
15.20 Seitsemännestä komppaniasta lähti joukkue Lutjanjärven eteläpuolelle 

ajamaan takaa vihollisen partiota ja katkaisemaan sen paluutietä. 
 

20.1.1940 02.30 Luutnantti Suuronen ilmoitti, että seitsemännen komppanian joukkue palasi  
  olinpaikkaansa. Joukkue ei ollut tavannut takaa ajettavaa ”ryssän” partiota,  
  eikä löytänyt heidän jälkiään. Tehtävä jätettiin keskeneräiseksi.  
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10.00 Vänrikki Vuorisen joukkue 9.K:sta, sai saman tehtävän. partio hiihti Nivalaan, 
josta lähdettiin suorittamaan tehtävää. Ei kyennyt suorittamaan tehtävää ja 
palasi Ala-Jyrkälle noin klo 22.00 josta hevosilla edelleen leirialueelle. 

 
20.30 9.K:sta lähetettiin joukkue Tammivuori (ensimmäinen ja toinen joukkue) 

ajoneuvoilla Ala-Jyrkkään, josta jatkoivat hiihtämällä Nivalaan. 
 
20.50 Edestä kuului kiivasta ammuntaa. 
 

21.1.1940 13.18 Ilmahälytys. 
 

18.30 9.K:sta lähti joukkue Immonen ajoneuvoilla Ala-Jyrkkään, josta mahdollisesti 
myöhemmin saa uuden tehtävän.  

 
24.00 Vänrikki Knuuttila ilmoitti, että Ojalasta lähtenyt partio on käynyt Hotakassa. 
 Ei ilmoitettavaa. 
 

22.1.1940 09.20 Ilmahälytys. 
 
 10.15 Ilmavaara ohi. 
 

11.30 Vänrikki Knuuttilan ilmoitus: Ojalasta lähtenyt partio on edennyt Hotakan 
itäpuolitse Salmivaaraan. Sieltä partio tähysti Kankivaaraa ja huomasi, että 
vihollinen oli rakentanut sinne noin 40 metriä pitkän ja kolme metriä korkean 
tähystystornin, jonne oli sijoitettu jatkuvasti vartiomies. 

 
 11.35 Ilmahälytys. Rastin suunnalta kuului lentokoneen moottorin surinaa. 
 
 14.10 Everstiluutnantti Ilomäki saapui leirialueelle. 
 

14.30 Yksi kaksimoottorinen vihollisen pommikone lensi toiminta alueemme yli 
suuntana pohjoinen. 

 
14.35 Everstiluutnantti Ilomäki lähti leirialueelta. 
 

23.1.1940 05.00  Ilmoitus partiotoiminnasta, joka osallistui ErP.14 kanssa yhteispartio kahak- 
  kaan. 

  
7.K:n partio, vahvuus 1+6, Ojalasta Kankivaaraan, johon saapui noin klo 02.00. 
Partio paasi noin 200 metrin päähän vihollisen rakentamasta vallituksesta, 
josta avasi kiivaan tulen, minkä lisäksi heitettiin käsikranaatteja. Vihollinen ei 
vastannut tuleen, vaikka heitä selvästi nähtiin varustuksella liikehtivän. 

 
04.00 7.K:sta lähti partio. vahvuus 1+5, Sivakkaan. Samoin lähti samasta paikasta 

toinen partio Klemettiin. 
 
09.55  Lensi yhdeksän vihollisen kaksimoottorista pommikonetta toiminta alueem-

me yli. Lentosuunta itään. 
 
12.00 Luutnantti Suuronen ilmoitti: 7.K:n Ala-Jyrkästä lähteneet partiot etenivät 

yhdessä Petäjälammelle saakka, mistä toinen partio eteni Klemetin pohjois-
puolelle, jossa tapasi vahvan vihollismuodostelman. Partio eteni latua, joka 
suuntautui itä-koilliseen ja tuli maantielle. Partio totesi että, maantiellä on 
tapahtunut ajoneuvoliikennettä Rastille päin. Toinen partio eteni Petäjä-
lammelta Leppirinteen länsipuolitse Kulvevaaran itäpuolelle josta edelleen  
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Sivakan tienhaaraan. Siellä partio havaitsi maantiellä edestakaista ajoneuvo-
liikennettä. Partiot olivat maantiellä noin klo 07.00. 
 

13.00 7.K:n Ojalasta lähetetty aamupäivä partio eteni tykistön tiedustelupartion 
kanssa Hotakkan ympäristön ja maantien lähimaastoon. Ei mitään erikoista. 

 
14.00 Todettiin 4-5 miehisen vihollispartion hiihtäneen Kolkkojärvelle. Sieltä se oli 

edennyt Jyrkänjärven itäpuolelle, josta kiertänyt pohjoispuolitse tullen lähelle 
Jyrkkää mistä kääntynyt takaisin. 

 
24.1.1940 09.15 Ilmahälytys. 
 

13.20 Luutnantti Suurosen ilmoitus: Ala-Jyrkästä oleva väijytyspartio, joka on 
työnnetty Kolkkojärvelle, joutui noin klo 12.00 laukaustenvaihtoon ”ryssien” 
partion kanssa. Väijytyspartion johtaja haavoittui lievästi käteen. Vihollispartio 
vetäytyi pois. Partiomme totesi, että taistelupaikalle oli jäänyt runsaasti verta. 

 
15.00 Vänrikki Knuuttilan ilmoitus: Ojalasta lähtenyt 7.K:n väijytyspartio on edennyt 

Hotakkaan. Ei mitään erikoista. 
 
16.40 Kävi II/JR 25:n yhdysupseeri. 
 

25.1.1040 01.00 Tiedustelukäsky: 
Alue tienhaarasta Hotakanvaaran pohjois-itäpuolella ja etelässä etelärinnettä 
noin 600 metriä, saumojen kohdat selvitetään, samoin  raivaukset ja tuli-
aseiden käyttömahdollisuudet.  

 
Joukkue Tammivuori palasi iltapäivällä. Partio oli suorittanut onnistuneen 
yllätyshyökkäyksen Louhijoen ja Lutjanjärven eteläpuolen suunnasta vihollisen 
sivustaan ja selustaan. Viholliselle tuotettiin huomattavat tappiot. Sotasaaliina 
saatiin monta automaattikivääriä, pikakivääriä ja konepistooleja.  
 

24.00 7.K:sta (Ala-Jyrkästä) lähti partio ottamaan yhteyttä Nivalan yhdyspartioon. 
Partiot kohtaavat noin klo 02.00 Kälkkäjärven pohjoispuolella olevalla 
lammella. Ei mitään erikoista. 

 
26.1.1940 Aamulla 9.K:sta (Ojalasta) lähti Hotakkaan upseeripartio mittaamista ja tähystämistä  
  varten. 
 

12.30 Tervavaarasta lähetetty yhdyspartio tapasi Tervajärven eteläpuolella neljän 
miehen vihollispartion, joka avasi heitä vastaan tulen, minkä jälkeen vetäytyi 
heti pois. Tervavaarasta lähettiin 10 miehen partio ajamaan takaa, mutta 
partio ei tavannut vihollispartiota. Heti tämän jälkeen lähti toinen partio, joka 
meni vihollisen partion latuja noudattaen Kankivaaran itäpuolelta 
Kankivaaraan saakka, mutta ei tavannut vihollispartiota. Ala-Jyrkästä (7.K) 
asetti väijytyksen ladulle. 

 Päiväpartio Hotakassa, ei erikoista. 
 
19.30 Luutnantti Elokas totesi kompassisuunnassa 42-00 näkyi hetkittäin nouseva 

valo metsänreunan yläpuolella. Noin 10 minuutin kuluttua hän näki sen 
vedettävän alas. Saman ilmiön totesi myös vääpeli Huttusen Jämäksen sillalla 
oleva osasto suunnassa 41-25. Asiasta selvää ottamaan lähetettiin partio. 

 
23.00 Kankivaaraan lähti häiritsemispartio 7.K:sta. 
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27.1.1940 04.00 Saapui III/JR 65:n latuosasto. 
 

0615 Vänrikki Knuuttila ilmoitti: 7.K:n häiritsemispartio eteni Salmivaaran itäpuolta 
Kankivaaran koillispuolelle. Partio asetti pikakiväärin sinne asemiin ja pääsi 
jatkossa kiertämään Kankivaaran itäpuolelle. Kun partio lähti etenemään, 
todettiin pikakivääriasemasta, että Kankivaaran rinteellä olevista korsuista 
lähti miehiä juoksemaan pohjoiseen ja itään mistä suunnista todennäköisesti 
yrittivät tuhota partion pääosan. Tästä lähetettiin heti tieto partion pääosalle, 
joka oli edetessään törmännyt vihollisen piikkilankaesteeseen noin 50 metrin 
päässä korsuista. Partio ei päässyt etenemään. Partio totesi, että piikkilanka 
este oli vedetty rinteeseen, koko Kankivaaran ympärille. Samoin partio totesi, 
että hirsivallituksessa, joka oli mäelle rakennettu, oli ampuma-aukkoja. Partio 
avasi piikkilankaesteen edestä kiivaan tulituksen, mutta siihen ei mäeltä 
vastattu. partio palasi omia jälkiään myöten takaisin. 

 
06.15 Saapui lähetti III/JR 65:stä. 
 
09.05 Ilmahälytys. 
 
09.15 Lensi kolme kaksimoottorista pommikonetta lännen suuntaan. 
 
16.00 Ojalasta, 7.K:sta, siirtyi kaksi ryhmää Tervavaaraan, osasto Moilasen siirtyessä 

sieltä muihin tehtäviin. Samoin 8.K:sta siirtyi yksi ryhmä Ojalaan. 
 
 Koko päivän oli vilkasta vihollisen lentotoimintaa. 
 
22.15 Pataljoonan komentaja siirtyi ”Kelaan”. 
 
22.45 Pataljoonan komentaja piti puhuttelun. Saimme käskyn uusien asemien mie-

hittämisestä. 
 

28.1.1940 00.45 Ala-Jyrkän, Tervavaaran ja Ojalan miehitykset saivat käskyn siirtyä Jyrkän tien- 
  haaraan. 
 
 02.40 Joukkue Knuuttila 7.K:sta, tuli Ojalasta Jyrkän tienhaaraan. 
 
 04.00 Joukkue Luotonen, 7.K:sta, tuli Ala-Jyrkältä Jyrkän tienhaaraan. 
 
 05.35 Ensimmäinen osa pataljoonasta lähti liikkeelle. (2./KKK, 1. pioneerijoukkue, 
  tulenjohto ja kaksi jv-joukkuetta). 
 
 06.10 Pataljoonan pääosa lähti liikkeelle. 
 
  Pataljoona siirretään Jyrkänkoskelta Hotakan tasalle 
 
 08.30 - 10.00 Pataljoona saavutti Hotakan tasan. 
 
 11.15 Vihollisen partio yllätti pataljoonan hyökkäämällä sen selustaan. 
 
 11.40 Luutnantti Suuronen ja viisi tykkimiestä kaatui. 
 
 13.20  III/JR 65:n upseeripartio ilmoittautui. 
 
 13.40 Hotakanvaaralta kuului laukaustenvaihtoa. Asetettiin miehitys 8.K:sta. 
 
 13.50 Ilmoitettiin, että luutnantti Lahti on kaatunut noin klo 12.00 aikaan. 
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13.30 -13.50 Vihollisen hyökkäysvaunu oli Hotakan tienhaarassa, joka ampui summittaisesti 
joka suuntaan. 

 
14.40 Vääpeli Huttusen partio ilmoittautui. 
 
15.35 Pataljoonaan saatiin puhelinyhteys. 
 
17.30 Saatiin järjestettyä miehitys paikoilleen. 
 
23.20 Pystytettiin teltat ja saatiin huoltoyhteys. 
 Koko päivän ajan oli erittäin vilkasta vihollisen lentotoimintaa. 
 

29.1.1940 08.15 Oma tykistömme ampui yhden sarjan. 
 
 08.15 Perustettiin Sairasajoneuvoasema ja Ampumatarvikkeidenjakopaikka. 

    
08.20 Oma tykistö ampui, johon vihollisen tykistö vastasi. 
 
08.30 Ilmoitettiin, että vihollisen hyökkäysvaunu on käynyt Hotakan tienhaarassa 

rakennetun murroksen edessä. 
 
09.20 10.K:sta lähti partio hakemaan eilen partiokahakan aikana maastoon jäänyttä 

konekivääriä. Samoin lähti 7.K:sta tiedustelupartio ottamaan selvää 
Hotakanvaaran ja Salmivaaran välisestä maastosta. 

 
09.55 7.K:n partio ilmoitti, että se oli edennyt Salmivaaraan, josta tähysti oman 

tykistömme ampuessa Kankivaaraan. Tähystyksen tulos, sivu hyvä, matka 300-
400 metriä liian pitkä. 

 
10.15 Tiedustelupartio palasi ja ilmoitti, että tie joka lähtee Tervavaarasta, tulee 

Hotakan eteläpuolelle. 
 
10.40 Oma tykistömme ampuu ensimmäisen sarjan ja jatkaa edelleen kolmen 

minuutin väliajoin. 
 
10.45  ”Ryssän” kranaatinheitin ampui Hotakkaan. 
 
12.50 Upseeripartio Vinqvist ilmoittautui. 
 
16.40 7.K:n partio Siekkinen palasi ja ilmoitti: Partio oli noin klo 14.00 edennyt 

Kankivaaran itäpuolelle noin kolmensadan metrin päähän talosta. Sieltä partio 
havaitsi, että ”ryssät” olivat varustaneet Kankivaaran, rakentamalla kolme 
metriä leveän ja hyvin korkean piikkilankaesteen koko vaaran ympärille. 
Lisäksi he olivat rakentaneet korkean hirsivallin ja sen eteen noin 20-25 metrin 
päähän neljä kappaletta ampumakorsuja. Jonkin ajan kuluttua tuli talon 
navetasta kymmenen miestä, jotka lähtivät juoksemaan korsuille päin. Partio 
avasi tulen, jolloin miehet heittäytyivät maahan ja samalla avattiin tuli 
kolmesta korsusta kiivas pikakiväärituli. Samanaikaisesti kuului Rastin 
suunnasta kovan taistelun ääniä. Partion palatessa he totesivat, että oman 
tykistömme maalit ovat noin 500 metriä sivussa ja takana. 

 
16.50 Ilmoitettiin, että eilen jääneistä konekivääreistä on kaksi haettu pois. 
 
 Pataljoonalle alistettiin Panssarintorjuntajoukkue. (III/JR 65:lle). 
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16.50 Komppania Elokkaasta suoritetaan jatkuvaa partiointia purolinjalle, jossa 

otetaan yhteys III/JR 65:n Tervavaaran tukikohdan miehiin. 
 

30.1.1940 02.40 Pioneerit ilmoittivat, että maantielle, Hotakan tienhaaran eteläpuolelle on  
  rakennettu murros ja miinoitus on valmis. 
 
 04.00-04.15 Oma tykistömme ampui hävitysammuntaa Kankivaaraan ja Rastille. 
 

07.00 Pataljoonan komentaja piti puhuttelun. Puhuttelun aiheena oli varustusten 
rakentaminen ja partiointi. 

 
 Siepattu vihollisen radiotiedotus, jossa he pyytävät ilmavoimien apua. 
 
13.20 Oma tykistömme suoritti hakuammuntaa Kankivaaraan, johon ”ryssän” 

pikatykki vastasi. 
 
16.10 8.K:n yhdyspartio ilmoitti, että he olivat havainneet Kankivaarasta lähtevät 

”ryssän” partioladut, jotka kulkivat Hotakan itäpuolitse pohjoiseen, mistä 
etenivät edelleen purolinjalle ja siitä edelleen Tervajärven pohjoispuolelle, 
missä partio jalkautui. Kummankin partion vahvuudeksi arvioitiin 4-5 miestä. 
Toinen partioista suuntautui Liimatanvaaraan ja toinen Tervavaaraan. 8.K:sta 
jäi väijytyspartio vihollisten latujen varteen, ja 7.K:sta lähetettiin kaksi ryhmää 
sulkemaan vihollisten paluutietä. 

 
16.4 -16.50 Oma haupitsipatteri ampui. 
 
 Siekkisen partion ilmoitus 7.K:sta: Partio oli noin klo 15.40 aikaan edennyt 

Kankivaaran itäpuolelle. Noin 300 metrin päässä talosta partio asettui asemiin. 
Lähemmäksi partio ei päässyt, sillä talo ympärillä oleva lähimetsä oli hakattu 
aukeaksi ja johon oli vedetty 2-3 metriä leveä ja 1,5 meriä korkea 
piikkilankaeste ja rakennettu hyvät ampuma-asemat. Partio avasi kiivaan 
tulen, johon vastapuoli vastasi. Partionjohtajan ilmoituksen mukaan 
muutamia ”ryssiä” kaatui. Partio totesi palatessaan, että oman tykistömme 
kranaattikuoppia oli noin 300 metrin päässä talosta itään. 

 
19.30 7.K:n partion ilmoitus: Partion vahvuus oli kaksi ryhmää. Partio seurasi 

vihollispartion latuja Tervajärven länsipuolitse pohjoiseen. Noin puolitoista 
kilometriä hiihdettyään kääntyivät vihollisen ladut länteen ja noin yhden 
kilometrin hiihdettyään vastaan tuli vahva etelä-pohjoissuuntaan 
kulkevahiihtolatu. Vihollispartion jäljet suuntautuivat vahvaa latua myöten 
pohjoiseen.  Noin 300 - 400 metrin päässä ladut haarautuivat niin, että partio 
ei enää voinut erottaa laduista seurattavan partion jälkiä. Partio palasi pois. 

 
31.1.1940 00.50 7.K:n partio palasi. Partio oli käynyt Salmivaarassa. Ei nähnyt, eikä kuullut
  mitään vihollisista. 
 
 01.20 - 01.40 Oma tykistömme ampui häiritsemistulta Kankivaaran ja Rastin suuntaan. 
 
 03.20 Oma tykistömme ampui häirintätulta Kankivaaraan ja Rastille. 
 
  Komppaniat tekivät jatkuvasti uusien asemien varustelutöitä. 
 
 11.35 Everstiluutnantti Ilomäki saapui leirialueelle. 
 
 13.20 Ilomäki poistui leirialueelta. 
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  Oma tykistömme on ampunut koko päivän ajan häiritsemisammuntaa. 
  

15.30 7.K:n 14 miehinen partio palasi. Partio oli edennyt Tervavaaran varmistus-
ladun poikki Kankivaaran kaakkoispuolelle. Siellä partio yhytti ”ryssän” kahden 
miehen partion, joka kuitenkin pääsi karkuun. Paluumatkalla. Partio ylitti 
pohjoisesta suuntautuvat partion ladut. Partion johtajan olettamuksen 
mukaan, ladut olivat vihollisen eilen Tervajärvellä käyneen vihollispartion 
paluujäljet.  

 
20.00 7.K:n partio palasi. Partio oli edennyt Kankivaaran itäpuolelle, josta palasi 

takaisin. Partio ei havainnut mitään erikoista. 
 

1.2.1940 05.00 Palasi 7.K:n partio. Ei erikoista. 
 
 06.00 Ilmoitettiin: Oma lentokone lähtee Kajaanista ja lentää klo 07.00 – 08.00 välillä 
  itään. 
 
 07.45 Oma lentokone oli toiminta alueemme yläpuolella. 
 

09.40 7.K:n partio palasi ja ilmoitti: Partio eteni leirialueeltamme itään. Jonkin 
matkaa hiihdettyään partio havaitsi suksen ladun, joka suuntautui Kankivaa-
rasta pohjoiseen. Partio seurasi latua. Jonkin matkan päässä he näkivät 
yksinäisen miehen istuvan hangella, joka alkoi heti ampua partiota. Partion 
johtaja huusi tunnussanaa, mutta mies yritti uudelleen ampua. Silloin partion 
johtaja ampui kaksi laukausta joiden seurauksena mies kaatui. Partio meni 
kaatuneen luokse ja totesi hänet ”ryssäksi”. Partion johtaja otti kiväärin, 
kokardin ja vyövarustuksen kaatuneelta. Partio palasi sen jälkeen leiripaikalle. 

 
10.30 Vihollisen tykistö ampui Hotakkavaaran ja Hotakan tiehaarassa olevaan 

tukikohtaan, seurauksella, että kaksi miestä haavoittui lievästi. Samoin yksi 
kranaatti tuli leirialueellemme, jolloin kolme miestä haavoittui, joista yksi 
vaikeasti. 

 
10.50 Oma tykistömme alkoi ampua Kankivaaraan ja Rastille häiritsemistulta. 
 
12.00 - 02.00 Oma kranaatinheitin ampui Salmivaaraa ja sen taakse johtavaa polkua sekä 

Kankivaaraa, jonne ilmeisesti saatiin täysosumia. 
 
13.05 Kaksi vihollisen lentokonetta lensi toimita - alueemme yli, suuntana pohjoi-

nen. 
 
13.40 Ilmoitettiin ”ryssältä” siepatusta radiosanomasta, jossa he pyytävät apua. 

Siihen oli vastattu, että on taisteltava viimeiseen saakka. 
 
15.30 Saapui kaksi ryhmää viestimiehiä, jotka toivat kovaäänisen, joka hämärän 

tullessa asetettiin Ylä-Hotakan raunioille. Mekafooniin vedettiin neljä johtoa 
Jyrkänkoskella olevasta autosta. 

 
17.50 Partio Pasanen 7.K:sta saapui ja ilmoitti, että partio oli Kankivaaran 

pohjoisrinteellä noin 300 – 400 metrin päässä. Partio ammuskeli vihollisen 
varustuksia kohti, mutta ”ryssät” eivät vastanneet tulitukseen. Samoin partion 
johtaja ilmoitti, että raunioista itään noin 50 metriä näkyi tykin piippu. Kuultiin 
melua ja puun hakkaamista Kankivaaran ja maantien väliltä. 

 
2.2.1940 08.40 Ilmoitettiin ”vastaanottoaika ryssille” joka on klo 08-09 ja 15-16 jolloin ei saa  
  ampua. 
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10.40 Oma tykistö alkoi ampua hakuammuntaa Kankivaaraan ja Rastille. 
 

10.58 Maantien suunnasta kuului, kaukaa, kiivasta pikakiväärin ja kiväärin 
ammuntaa. 

 
11.35 Ilmahälytys. 
 
12.40 Ilmoitus: Kello 13.30 lähtee Kajaanista yksi kaksimoottorinen lentokone, joka 

lentää itään ja ylittää valtakunnanrajan.  
 
13.00 7.K:n partio palasi ja ilmoitti, että se oli edennyt Kankivaaran itäpuolelle. Sieltä 

partio eteni hyvin varovasti lähemmäksi taloa, mutta yhtä äkkiä sieltä alettiin  
ampua partiota konekiväärillä. Tulitus ei kuitenkaan osunut keneenkään, vaan 
luodit lensivät puiden latvojen yläpuolelle. Partio vastasi tuleen, jonka jälkeen 
vetäytyi sitten pois. Partion palatessa havaittiin se, että oman tykistön 
suorittaessa hakuammuntaa, kranaatit olivat jääneet noin 200 – 300 lyhyiksi. 

 
13.00 Nähtiin kaksi vihollisen lentokonetta lentävän Kankivaaran ja Rastinjärven 

suunnalla. Tähystäjän arvion mukaan koneet voivat laskeutua Rastinjärvelle 
 
14.00 Ilmahälytys. 
 
14.35 Ilmahälytys. 

Useita lentokoneita lensi Kankivaaran päällä, tekivät syöksyjä hyvin lähelle 
maata. Ei havaittu, että koneista olisi pudotettu jotakin. 

 
14.55 Palasi 9.K:n partio Kuivalasta. Ei mitään erikoista. 
 
15.15 Palasi 7.K:n partio ja ilmoitti, että partio eteni Salmivaaran ja Kankivaaran 

länsipuolelta Mieronvaaraan. Mieronvaarassa partio totesi omien sekä 
”ryssien” miesten jälkiä. Lumeen oli kaivettu asemia, joista ampumasuunta oli 
pohjoinen. Partio eteni Rastinjärvelle, jossa myös oli paljon joukkojen jälkiä. 
Partion edetessä edelleen kohti Mämmelää, metsässä havaittiin vihollisen 
varmistuslatuja. Mämmelässä partio ei havainnut mitään erikoista, joten se 
jatkoi edelleen Koivuahon suuntaan. Mämmelän vaaralle näkyi Koivuahosta 
samoin kuin sen takaa metsästä vihollisten liikettä. Partion päästessä noin 500 
metrin päähän Koivuahosta olevalle harjanteelle ei sieltä enää näkynyt 
mitään. Partio palasi takaisin Mämmelään. Noin 400 metrin päästä, he 
näkivät, että Mämmelässä oli paljon vihollisia. Partio avasi tulen, johon 
viholliset vastasivat pikakivääreillä ja konepistooleilla ampuen, ampuivat vielä 
silloinkin kun partiomme oli ollut Mieronvaarassa jo puolituntia. Partio palasi 
Mieronvaarasta omia jälkiään takaisin. 

 
15.40 Oma tykistö ampui keskityksiä Kankivaaraan, johon vihollisen vastasi ampu-

malla omalla tykistöllään Hotakanvaaraan. 
 
16.20 Joukkue Luotonen 7.K:sta lähti hiihtäen Jyrkänkoskelle. Joukkueelle määrättiin 

erikoistehtävä. 
 
18.15 Kello 15.15 7.K:sta lähtenyt partio palasi. Partion tehtävänä oli edetä 

Salmivaaran vasenta puolta Kankivaaraan sen itä-koillispuolelle ja suorittaa 
siellä vihollisen häirintää. Partio avasikin noin 300 metrin päästä kiivaan 
tulituksen, johon vastapuoli ei vastannut. Partio kuuli Kankivaaran ja maantien 
välistä puun hakkaamista ja kovaa meteliä. Samoin partio totesi ”Ryssän” 
tykistön paikaksi Salmivaaran ja maantien välisen maaston. 
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19.45 Lähti 7.K:sta partio jonka tehtävänä on viedä Salmivaaraan venäjän kielisiä 

lentolehtisiä. Samoin partion on otettava selvää Kankivaaran ja maantien 
välisestä varustuksesta, sekä mahdollisesti siellä olevista leiripaikoista. 

 
23.40 7.K:n partio palasi. Partio oli käynyt ainoastaan Salmivaarassa jonne levitti 

lentolehtisiä minkä jälkeen partio palasi pois. 
 

3.2.1940 04.20 7.K:n pääosa eteni Kankivaaran pohjoispuolitse Mieronahoon, josta edelleen  
jatkettiin Petäjälammen suuntaan. Kuormasto kiertää Jyrkänkosken kautta 
Ala-Jyrkkään. Samanaikaisesti lähti joukkue Mänty 8.K:sta Mieronahoon, mistä 
sen on suoritettava partiointia. 
 

07.15 Oma, kaksimoottorinen lentokone lähtee Kajaanista. Kone lentää valtakunnan 
rajan yli.  

 
08.45 Oma lentokone palasi. 
 
09.00  Iv-mies totesi, että Rastinjärvelle laskeutui kaksimoottorinen pommikone. 
 
09.30 Ilmahälytys. 
 
09.40 Yksi vihollisen pommikone. 
 
11.00 Nähtiin neljä tiedustelukonetta ja kolme pommikonetta, jotka risteilivät 

Rastinjärven yläpuolella. 
 
11.05 Kolme pommikonetta ja kolme hävittäjää teki kierroksen leirialueemme 

yläpuolella. Ammuttiin osastotulta, mutta tuloksetta. Koneet palasivat 
takaisin. 

 
11.10 Kaksi pommikonetta lensi leirialueemme yli Jyrkänkoskelle päin. 
 
11.20 Lensi kuusi pommikonetta, korkeus 200 metriä. Ammuttiin osastotulta, mutta 

tuloksia ei saatu. 
 
12.05 Kolme pommikonetta leirialueemme yläpuolella. 
 
12.15 Kolme pommikonetta yläpuolella. 
 
12.36 Kaksi pommikonetta lensi Jyrkänkosken suuntaan. 
 
12.55 Vartiopaikan ilmoitus: Lentokoneista pudotettiin 10 säkkiä Rastille. 
 
13.20 Ilmoitettiin: Kajaanista lähtee oma kaksimoottorinen lentokone klo 14.30, 

lentää itään ja ylittää valtakunnan rajan. 
 
13.28 Oma tykistö ampui häiritsemistulta Kankivaaraan. 
 
13.50 Kolme vihollisen pommikonetta lensi leirialueemme yli. Koneista ammuttiin 

konekivääreillä. 
 
14.06 Kolme pommikonetta lensi luoteesta, kaartoivat takaisin Jyrkänkosken 

suuntaan. 
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14.08 Kolme pommikonetta lensi leirialueemme länsipuolitse. 
 
14.20 Seitsemän pommikonetta, lentosuunta itään. 
 
14.20 Yksi pommikone, lentosuunta länteen. 
 
14.45 Yksi vihollisen pommikone lensi kaakon suuntaan, korkeus noin 2000 metriä. 
 
15.00 Seitsemän pommikonetta lensi 1500 metrin korkeudella. 
 
15.00 Yhteyspartio palasi MK:sta? Partiopääsi noin kello 13.00 aikaan yhteyteen 

joukkue Männyn kanssa, joka ilmoitti, että tänä aamuna nousi Rastinjärveltä 
kymmenen viholliskonetta ilmaa, joita ammuttiin ja todennäköisesti myös 
osuttiin, mutta ei saatu pudotettua.  

 
15.15 Rastinjärvelle nähtiin laskeutuvan suuren kuljetuskoneen, jota saattamassa oli 

kolme pienempää lentokonetta. 
 
15.50 Yksi pommikone, lentosuunta itään. 
 
17.00 Joukkue Niemelä 8.K:sta lähti Mieronvaaraan vapauttamaan sinne aikaisem-

min menneen joukkue Männyn, sekä samalla muodostamaan sinne pysyvän 
tukikohdan. 

 
17.10 10.K:sta lähti konekivääripuolijoukkue, jonka johtajana on vänrikki Sara, kiersi 

Jyrkänkosken kautta Ala-Jyrkkään ja sieltä edelleen Mieronvaaran tukikohta 
Niemelään. 

 
20.50 Joukkue Mänty palasi Mieronvaarasta. Joukkueenjohtaja ilmoitti: Kun joukkue 

aamuhämärässä pääsi Mieronahon aukealle, kohosi todennäköisesti Rastin-
järveltä kymmenen ”ryssän” lentokonetta ilmaan. Koneita ammuttiin, mutta 
ilman suurempaa tulosta. Koneet kiertelivät noin tunnin heidän yläpuolellaan 
hyvin alhaalla, jonka jälkeen ne hävisivät. Päivemmällä joukkue tarkasti 
Mieronahon  ja Matinahon ympäristöt, mutta totesi, että parina viimeisenä 
päivänä eivät ”ryssät” olleet siellä käyneet. Samoin lähti pienempi partio, yksi 
ryhmä, joka eteni Mämmelän ja Koivuharjun välille. Siellä partio yritti kaksi 
kertaa maantielle. Partio joutui tulitaisteluun vihollisen kanssa ja oli pakotettu 
perääntymään. Illalla, saatuaan yhteyden joukkue Niemelään, joukkue lähti 
Mieronvaarasta. 

 
24.00 Tiedotus: Yhdellä joukkueella on vahvistettava Niemelän tukikohtaa. Jouk-

kueen on oltava määräpaikassa 4.2.1940 ennen päivän tuloa. 
 

4.2.1940 04.00 Joukkue Immonen, 9.K:sta, lähti vahvistamaan tukikohta Niemelää. 
 
 04.00 8.K:n lohkolta siirtyi puolijoukkue 9.K:n lohkolle. 
 
 07.15 Ilmoitettiin, että klo 08.00 saakka lentää oma lentokone. 
 

08.05 Oma lentokone lensi toiminta-alueemme yli, lentosuunta länteen. Korkeus 
noin 1500 metriä. 

 
08.20 Yksi pommikone, lentosuunta luoteeseen. Korkeus noin 1800 metriä. 
 
09.45 Kolme pommikonetta leirialueemme yläpuolella, lentosuunta pohjoiseen. 
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09.50 Neljä pommikonetta, lentosuunta itään. Lentosuunta itään. 
 
10.10 Kolme pommikonetta leirialueen yläpuolella. Lentosuunta kaakkoon. 
 
10.18 Oma tykistö alkoi ampua häirintätulta Kankivaaraan ja maantien välimaas-

toon. 
 
10.20 Palasi 9.K:n yhteyspartio Kuivalasta. Partio ei saanut yhteyttä Huttusen 

partioon. 
 
10.40 Yksi pommikone leirialueen yläpuolella, lentosuunta koilliseen. Jyrkänkosken 

tasalta kone kaartoi itään. 
 
11.15  Yksi pommikone. Lentosuunta koilliseen. 
 
11.30 Yksi pommikone, lentosuunta kaakkoon. Koneesta pudotettiin 9.K:n asemista 

noin 400 metrin päähän pieniä pommeja. 
 
11.55 Yksi pommikone leirialueemme yli lännen suuntaan. 
 
12.00 Tähystyspaikalta ilmoitettiin, että Rastinjärvelle laskeutui kaksi isompaa ja 

neljä pienempää lentokonetta. 
 
12.40 Kolme pommikonetta lensi kierroksen Jyrkänkosken yläpuolella, lensivät 

takaisin itään, teki kierroksen uudelleen Tervavaaran, Ojalan ja Jyrkänkosken 
yläpuolella, minkä jälkeen palasi Rastin suuntaan. 

 
13.10 Neljä pommikonetta, lentosuunta pohjoiseen. 
 
13.20 Vihollisen tykistö ampuu Hotakanvaaraan. 
 
14.00 Kolme pommikonetta lensi koilliseen, kaartoivat takaisin ja pudottivat 

pommeja Hotakan tiehaaraan. Lentokorkeus noin 700 metriä. 
 
14.05 Ilmoitettiin: Yksi 9.K:n mies kaatui lentopommituksessa. 
 
14.25 Kolme pommikonetta kaarteli leirialueen yläpuolella ja pudottivat lentoleh-

tisiä. 
 
14.35 Yksi pommikone leirialueen yläpuolella, lentosuunta pohjoiseen, korkeus 1500 

metriä. 
 
15.00 Kaksi pommikonetta lensi etelään, seuraten maantien linjaa. Koneet 

pudottivat Hotakan tienhaaraan pommeja. Menetyksiä ei tullut. 
 
15.00 9.K:n partio palasi ja ilmoitti, että se oli käynyt Aholan ja Kuivalan 

eteläpuolella, noin kilometrin päässä Rastista. Partion paluumatkalla, partion 
ylittäessä Hotakan kohdalla olevaa suota, ammuttiin partiota tykillä. 

 
15.55 Kaksi pommikonetta. Lentosuunta pohjoiseen. 
 
16.00 Palasi MV:n (Mieronvaaran?) yhdyspartio ja ilmoitti, että tukikohta Niemelä 

on suorittanut ainoastaan varustelutöitä. 
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16.05 Partio Laukkanen palasi ja ilmoitti, että ”ryssien” varmistus Mämmelän ja 

Koivuahon suunnalla on ainoastaan kuulovartiot ennen etulinjaa ja että 
viholliset eivät ole partioineet.  

 
16.20 Neljä pommikonetta, lentosuunta etelään ja kolme pommikonetta, lento-

suunta itään. 
 

5.2.1940 01.25 Kuului lentokoneen surinaa. Kun otettiin selvää, niin todettiin koneen lentävän  
  maantien suunnassa pohjoiseen ja kaartavan sitten itään. 
 

07.00 Palasi 9.K:n partio ja ilmoitti, että partion edetessä noin yhden kilometrin 
päässä Rastista olevalle suosaarekkeelle, alkoi suon vasemmalta puolelta 
kuulua kovaa meteliä ja suksien kolinaa. Partio ei avannut tulta vaan palasi 
heti pois. 

 
07.30 Palasi 8.K:n partio. Partio oli edennyt Kankivaaran itäpuolella suunnilleen 

talon tasalla olevalle harjulle. Siinä partio kuuli edessä olevasta laaksosta 
puhetta. Partio laskeutui laaksoon ääntä kohti ja jonkin matkaa hiihdettyään, 
huomasivat liikettä noin 30 metrin päässä. Partion johtaja huusi useita kertoja 
tunnussanat, mutta ei saanut niihin vastausta, eikä myöskään tulta. Partion 
johtaja ei antanut kuitenkaan lupaa ampua, arvellen heidän olevan omia 
miehiä ja veti partion pois, Salmivaaran suuntaan, noin kilometrin päähän 
Kankivaarasta. Sieltä partio lähti etenemään Kankivaaran oikean puoleiselle 
rinteelle, mutta ei päässyt pitkälle, kun vihollisen varmistuslatu tuli etten. 
Partio palasi pois. 

 
08.30 Yksi pommikone kiersi Hotakanvaaran yläpuolella mistä palasi takaisin Rastin 

suuntaan. 
 
09.20 Yksi pommikone, lentosuunta koilliseen. 
 
09.25 Kolme kaksitasoista vihollisen lentokonetta. Tulivat idästä ja kaartoivat 

etelään. Lentokorkeus 700 – 800 metriä. 
 
09.25  Oma tykistö ampui. 
 
09.35 Yksi pommikone, lentosuunta etelään, korkeus noin 800 metriä. 
 
10.35  Kolme hävittäjälentokonetta, lentosuunta etelään, lentokorkeus noin 1200 

metriä. Koneisiin suunnattiin, todennäköisesti Kankivaarasta, erittäin kiivas 
ilmatorjuntatuli. 

 
10.58 Yksi pommikone, lentosuunta idästä, kaartoi leirialueen yläpuolella ja jatkoi 

etelän suuntaan. Koneeseen suunnattiin Kankivaarasta ilmatorjuntatuli. 
 
11.18 Kolme kaksitasoista lentokonetta, lentosuunta luoteeseen, lentokorkeus noin 

1800 metriä. 
 
11.53 Kolme pommikonetta, lentosuunta länteen. 
 
12.00 Kankivaaran suunnasta kuului lentokoneen surinaa ja samalla kuului myös 

voimakkaita lentopommien räjähdyksiä. Koneet olivat niin kaukana, ettei 
niiden kansallisuutta voitu tunnistaa. Todennäköisesti kyseessä oli kaksi hävit-
täjää ja yksi pommikone. 
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12.30 Tähystäjien ilmoitus: Koneet jotka pudottivat pommeja Kankivaaraan, kaikki 

olivat pommikoneita. 
 
13.08 Yksi kaksitasoinen lentokone, lentosuunta kaakkoon. 
 
13.18 Kaksi pommikonetta, lentosuunta kaakkoon. 
 
13.25 Kolme kaksitasoista lentokonetta etelän suuntaan, mistä kaartoivat itään. 

Lentokorkeus noin 1800 metriä. 
 
14.05 Kolme pommikonetta, lentosuunta luoteeseen. 
 
14.10 Vihollisen tykistö ampui Kankivaarasta Hotakanvaaraan. 
 
14.15 Rastin suunnalta kuului lentokoneen surinaa ja pommien räjähdyksiä sekä 

konekiväärien ammuntaa. 
 
14.25 Tähystäjän ilmoitus: Kello 14.05 lentäneistä lentokoneista pudotettiin kaksi 

suurta nippua suuntaan 55-00. Partio lähettiin ottamaan asiasta selvää. 
 
16.40 Palasi MV:n (Mieronvaaran?) yhdyspartio. Tänä päivänä MV:sta on lähetetty 

kaksi partiota Mämmelän suuntaan ja yksi partio Rastille. Rastin partion 
ilmoituksen mukaan, omat lentokoneet pudottivat rastille pommeja. 

 
17.30 8.K:n partio palasi. Partio oli klo 16.00 Kankivaarassa. Partio eteni noin 300 

metrin päähän ”ryssien” korsuista, josta otti asemat. Toinen puoli partiosta 
avasi tulen vihollisen korsuihin, toisen puolen tulittaessa talojen raunioita. 
Viholliset vastasivat korsuista kiväärien tulella. Partio palasi pois menetyksittä. 

 
19.00 9.K:n partio palasi. Partio, jonka johtajana toimi vänrikki Rautoja, eteni 

Hotakan tienhaarasta suuntaan 28-00, kansakoulua kohti. Lähellä Rastia partio 
hiihti pitkin harjua, jonka molemmilla puolilla oli samansuuntaiset suot. Noin 
500 metrin päässä kansakoulusta partio kääntyi vasemman puoleisen suon 
laitaan suunnistautumista ja tähystämistä varten, koska se ei vielä silloin ollut 
varma olinpaikastaan. Kansakoulu nähtiin suon päässä. Etenemistä jatkettiin 
noin 200 metriä, jolloin kuultiin hiihtämisen ääniä oikeanpuoleiselta harjulta. 
Lähetettiin sivustapartio. Partion pääosa alkoi nousta vinosti harjulle. Heti 
Tämän jälkeen tunnustelijat palasivat ja ilmoittivat, että noin 20 mustapu-
kuista ”ryssää” hiihtää etelän suuntaan. ”Ryssät” havaitsivat partion ja 
asettuivat asemiin. Partion oli epäedullisen maaston vuoksi vetäydyttävä 
taakse, josta se tuli kansakoulun edessä olevan suon laitaan toisesta 
suunnasta ja avasi tulen noin 400 metrin päästä kansakoulua vastaan. ”Ryssä” 
ei vastannut tuleen, koska partion tulen avaaminen ei tullut ilmeisesti 
yllätyksenä. 

 
6.2.1940 00.15 Leirialueemme varmistusladulta kuului kolme kiväärin laukausta. Suoritettiin  
  heti hälytys. Kun laukauksista otettiin selvää, todettiin ne harhalaukauksiksi. 

Tykistöstä asetettiin kuulovartio, joka on noin 600 – 700 metriä leirialueelta 
itään, suoritti kuulovartion vaihdon. Vapautuneiden vartiomiesten hiihtäessä 
yhdyslatua leirialueelle, ampui leirialueen kiertävä vartiomies tulijoita sillä 
seurauksella, että toinen kuulovartiomies haavoittui vatsaan. Vartiomies oli 
huutanut ensin tunnussanaa, mutta kun ei saanut siihen heti vastausta, hän 
ampui laukauksen. 
 

 04.00  Lähti joukkue 8.K:sta MV:n vahvennukseksi tukikohta Niemelään 
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 08.45 Oma tykistömme ampui häirintätulta Kankivaaraan sekä talon ja maantien
  välimaastoon. 

 
08.50 8.K:n partio palasi. Partio oli edennyt Kankivaaran itäpuolelta aivan 

piikkilankaesteen viereen. Siinä partio tähysteli ja kuunteli noin tunnin ajan, 
mutta ei havainnut taloaukealla liikettä. Tämän jälkeen partio avasi kiivaan 
tulen, mutta ei saanut siihen vastausta. Tämän jälkeen partio palasi pois. 

 
10.20 Tiedotettiin: Kello 10.30 lentää oma kaksimoottorinen lentokone toiminta-

alueemme yläpuolella. 
 
14.05 Yksi kaksitasoinen lentokone lensi maantienlinjaa pohjoiseen. 
 
14.00 -15.30 Vihollinen ampui kranaatinheittimellä. 
 
15.40 Tiedotus: On siepattu vihollisen radiosanoma, jossa he pyytävät lentopom-

mitusta Hotakanvaaralle, missä olettavat meidän tykistön olevan. 
 
 Vihollisen lentotoiminta oli laimeata. 
 

7.2.1940 07.45 Tiedotettiin: Oma lentokone lentää toiminta-alueemme yläpuolella klo 10.30 -
  12.00 välisenä aikana. Kone on kaksimoottorinen. 
 

09.45 Kolme kaksimoottorista vihollisen pommikonetta, lentosuunta etelään, mistä 
kaartaen jatkoi matkaansa idän suuntaan. 

 
11.50 Tiedotettiin: Kello 12.45 lähtee Kajaanista oma kaksimoottorinen lentokone, 

mikä lentää toiminta-alueemme yläpuolella. 
 
13.10 8.K:n tiedustelupartio palasi. Partio oli edennyt Kankivaaran koillispuolelle, 

noin 500 metrin päähän talosta. Siellä olevalta kukkulalta partio tähysti noin 
tunnin ajan Kankivaaraa, eikä havainnut muuta kuin yhden vartiomiehen  
talon ja korsujen välissä. Talon ladosta kuului puun hakkaamista. Partio palasi 
tähystyspaikaltaan suoraan pois. 

 
 Oma kranaatinheitin on ampunut koko aamupäivän häiritsemisammuntaa 

Kankivaaran ja maantien väliselle alueelle. 
 
14.15 9.K:n partio palasi ja ilmoitti, että partion edessä, Rastin tasalla, partio 

havaitsi, että ”ryssät” ovat varustaneet Rastia hyvin voimakkaasti. Samalla 
havaittiin, että viholliset eivät ole muutamaan päivään liikkuneet laisinkaan 
pohjoisen suuntaan. Samoin partio näki kolmen lentokoneen laskeutuvan 
Rastinjärvelle. 

 
14.45 Ennakkotietona ilmoitettiin, että pataljoona siirtyy. 
 
 Karttaluonnos Hotakanvaaran puolustuksesta. Liite n:o ? 
 
20.30 10.K  lähti hiihtämään Jyrkänkoskelle. 
 
22.45  Pataljoonan pääosa lähti liikkeelle. 
 

8.2.1940 00.45 Pataljoona saapui Jyrkänkoskelle ja lähti sieltä edelleen klo 01.30. 
 

04.45 Pataljoona saapui Ala-Jyrkälle, jossa välittömästi aloitettiin telttojen pystyt-
täminen. 
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 6.2.1940 suoritetusta rohkeasta partioinnista on eversti kiittänyt seitsemättä 

komppaniaa, sen aliupseereita ja miehiä. 
 
20.00  Pataljoonan komentajan puhuttelu huoltoon liittyvistä asioista. 
 
20.30 Puhelinsanoma: 9.2.1940 klo 06.30 – 08.30 välisenä aikana lentää oma 

yksimoottorinen lentokone näillä seuduilla. 
 
23.15 Divisioonan käsky: Komppanian vahvuisen hyökkäysosaston hyökkäyksestä 

Klemetin ja Luvelahden puolivälissä olevaa vihollisen tukikohtaa vastaan 
yhteistoiminnassa Prikaati Vuokon samanlaisen hyökkäysosaston kanssa. 
(Hirsimaja/tukikohta 101). 

 
24.00 9.K:n päällikkö sai edellä mainitun tehtävän. 
 

9.2.1940 00.20 9.K  lähti Ala-Jyrkältä suorittamaan edellä mainittua tehtävää.  
 
 01.00 Järjestettiin leirialueelle tehokkaampi varmistus. 
 
 02.20 9.K  lähti Petäjälammelta suorittamaan edellä mainittua  tehtävää. 
 

09.30 Lähettitieto puhelimella Petäjälammelta: 9.K on päässyt tavoitteeseensa klo 
07.00. Mitään erikoista ei vielä ole tavattu. Partio on lähetty Luvelahden 
suunnalle, mistä kuuluu ammuntaa. On annettu käsky ottaa yhteys Prikaati 
Vuokon Saunajärven maantien eteläpuolen suunasta hyökkääviin joukkoihin. 

 
12.55 Tiedotus; Kello 13.30 lentää oma lentokone toiminta-alueemme yläpuolella. 
 
12.55 Kolme vihollisen kaksimoottorista pommikonetta talojen yläpuolella, lento-

suunta koilliseen. 
 
14.10 Lähettitieto puhelimella petäjälammelta: Kello 13.00 aikaan ”ryssät” ovat 

lähteneet varustetuista asemistaan ja yrittivät saarrostaa komppaniamme. 
Komppania vetäytyi hieman taaksepäin mistä otti uudet asemat. Yhteys on 
saatu Prikaati Vuokoon, joka ilmoitti, ettei pääse eteenpäin. Komppania on 
saanut sotasaaliiksi yhden automaattikiväärin. 

 
14.35 Tiedotus: Pieksämäeltä on lähtenyt tänne useita hävittäjiä. 
 
16.45 Lähetetty käsky 9.K:lle: Komppania saa irrottautua taistelusta ja vetäytyä 

Petäjälammelle. 
 
17.00 Lähettitiedotus Petäjälammelta: Vihollinen on vetäytynyt takaisin ja 9.K on 

miehittänyt uudelleen entiset asemansa. Tämä tapahtui noin klo 16.00. 
Samoin otettiin myös yhteys Halosen komppaniaan. (II/JR 25). 

 
19.00 9.K:n teltat lähetettiin Petäjälammelle, samoin ajoneuvot. 
 
20.10 9.K  palasi Petäjälammelle. 
 

Vänrikki Niemelä ilmoitti, että viholliset ovat pudottaneet eilen tavaraa 
Rastinjärven eteläpuolelle. Hänen partionsa lähti tänään niitä etsimään, 
löysivät ne ja toivat pois. 
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21.40 Pataljoona lähettää yhden joukkueen vahvuisen häiritsemisosaston 

Petäjälammelta Klemettiin. Joukkueen on häirittävä vihollista ja tuotettava 
sille tappioita. Toiminta kestää 10.2.1940 päivän koko valoisan ajan. Oikealla 
toimivat osasto Ilomäen häiritsemispartiot. Klemetin aukealla olevia 
kiviraunioita vihollisen on todettu miinoittaneen. 

     ”Uhka” 
 
21.40 Puhelinsanoma ”Ansasta. (9.D esikunta): 
 Kaikille joukko-osastoille. Joukkojen on järjestettävä väijytyksiä niihin paik-

koihin, mihin vihollinen on heittänyt lentokoneista a-, ja e-tarvikkieta, jotta 
tarvikkeita hakevat saadaan tuhottua. Tarvikkeet otetaan haltuun vasta tämän 
jälkeen. 

     ”Uhka” 
 Antoi: Virtaniemi 
 Otti: stm Lehtonen 
 

10.2.1940 00.30 Kaksi puhelinsanomaa: Oma yksimoottorinen lentokone lentää klo 04.00 – 
  07.30 välisenä aikana ja oma kaksimoottorinen lentokone klo 07.00 - 09.00 
  välisenä aikana.  

02.30 Ilmoitus ensimmäisestä koneesta peruutetaan.  
 
03.30 Oma yksimoottorinen lentokone lentää klo 05.20 – 06.20 välisenä aikana. 
 
09.10 Nähtiin lentävän kaksi suurta lentokonetta suunnassa 31-00. Koneista 

pudotettiin laskuvarjojen avulla suuria kääröjä. 
 
12.10  Partiotiedotus Petäjälammelta: 9.K:n partio yritti päästä Kulvetjärven ja 

Klemetin puolivälistä maantielle, jossa tapasi vihollisen yhden miehen 
vahvuisen vartion, jonka partio tuhosi. Tämän jälkeen partio joutui 
varustetuissa asemissa olevan vihollisen kanssa tulitaisteluun ja vetäytyi 
jonkin aikaa taisteltuaan pois. Partio yrittää vallata samoja asemia uudesta 
suunnasta. 

 
14.10 Lähtivät tie-, ja majoitustiedustelijat. 
 
15.45 Tuli käsky, että pataljoona siirtyy. 
 
16.00 Partioilmoitus Petäjälammelta: 9.K:n partio yritti uudelleen päästä maantielle, 

jolloin partio havaitsi yhden hevosajoneuvon jossa oli kuusi miestä. Partio 
avasi tulen, jonka seurauksena hevonen ja neljä miestä kaatuivat. Samaan 
aikaan tuli maantietä pitkin Klemetistä päin vahvempi vihollisosasto, joka avasi 
tulen. Partio kävi jonkin aikaa tulitaistelua ja vetäytyi sitten pois. Vihollisosasto 
seurasi heitä jonkin matkaa ja kääntyi sitten pois. 

 
16.20 Pataljoonan komentajan käsky, joka koski pataljoonan siirtymistä. 
 
16.50 Tuli hyökkäyskäsky. 
 
17.35 9.K  saapui Ala-Jyrkkään. 
 
20.00 Pataljoona lähti liikkeelle Ala-Jyrkältä.  
 

11.2.1940 00.15 Pataljoona saapui kolmen kilometrin päähän Nivalasta, missä välittömästi 
  aloitettiin telttojen pystyttäminen. 
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 07.00 Vänrikki Loimun partio lähti tiedustelemaan. 
 
 09.35  Vänrikki Rautojan partio lähti tiedustelemaan ja ottamaan yhteyttä. 
 

09.50 Vänrikki Loimun maastontiedustelupartio palasi. Partio oli saanut yhteyden 
osasto Ruotsaloon Luvelahdessa. 

 
10.00 Vänrikki Männyn partio lähti suorittamaa maastontiedustelua. 
 
10.05 Pataljoonaan saapui kaksi joukkuetta täydennysmiehiä.  
 
10.15 Tuli käsky: 7 ja 8 komppania siirtyy. 
 
10.40 7 ja 8 komppania lähti liikkeelle. Komppaniat alistetaan toistaiseksi osasto 

Ruotsalolle. 
 
14.20 Vänrikki Rautojan partio palasi. Oli saanut yhteyden osasto Ruotsaloon. 
 
19.45 Tuli käsky pataljoonan siirrosta. 
 
20.00 Yksi joukkue 10.K:sta alistetaan toistaiseksi osasto Ruotsalolle. 
 
22.35 Pataljoona lähti liikkeelle. 
 

12.2.1940 01.30 Saavuttiin Ala-Jyrkkään. 
 
 02.45 Lähtö Ala-Jyrkästä. 
 

04.55 Saavuttiin Petäjälammelle, jossa aloitettiin heti telttojen pystyttäminen. 
Tämän jälkeen pataljoona käynnisti kiireelliset puolustusasemien varustelu-
työt. 

   
  Puhelintiedotus: Oma lentokone lentää klo 10.45 - 12.45 välisenä aikana. 
 

Koko 12:sta päivän ajan toiminta on ollut pääasiassa varmistuspartiointia 
Suunnilla Petäjälampi, Klemetti,ja Pettäjälampi, Pienivaara, Kulvevaara sekä 
yhdyspartiointia Mieronahoon ja II/JR 25:een Klemetin itäpuolelle. (Pataljoona 
Halonen). 
 
Yön aikana jatkettiin partiointia samanlaisena, paitsi Halosen pataljoonaan, 
johon otetaan yhteys kerran vuorokaudessa. 
Asemissa on noin 1/3 miehistä. 
 

13.2.1940 00.04 Saapui puhelinsanoma: 
Teidän tulee suorittaa tästä aamusta alkaen samat häiritsemis-, ja sitomis-
tehtävät, jotka oli käsketty 11.2.1940 kahdettatoista päivää varten. 
 
   Käskystä ”Myrsky” 
 
Häiritsemis-, ja sitomispartiot ovat toimineet koko päivän ja ne on lähetty 
käskettyihin suuntiin. 
 

09.00 9.K:n häiritsemis-, ja sitomispartio lähti. Partio hiihti ja oli noin klo 14.00 
Kulvevaarassa. Siellä partio yritti yllättää vihollisen korsun, mutta sen 
vartiomies suoritti hälytyksen ja niinpä korsusta avattiinkin kiivas tuli. Partio  
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tuhosi tulellaan kolme miestä ja vetäytyi sitten pois. Sen jälkeen partio hiihti 
Kulvejärven länsi-, ja pohjoispuolen kautta Klemetin suuntaan. Järven itäpään 
kohdalla partio kuuli järven takaa kovaa ”ryssien” pulitusta. Partio avasi tulen, 
jonka seurauksena pulitus lakkasi heti kuulumasta. Partio jatkoi edelleen 
matkaa maantietä kohti, mutta ei päässyt sen lähelle, sillä heitä kohden 
avattiin taas kiivas tulitus. Partio vastasi tuleen ja palasi pois. 
 

09.00 Partio lähti hiihtämään Pienvaaraan, jossa ei tavattu vihollisia. Sieltä partio 
eteni Leppirinteen kautta maantielle, jossa totesi, ettei siinä ollut liikkunut 
kuin yksi hyökkäysvaunu. Partio oli maantien lähettyvillä väijytyksessä noin 
tunnin ajan, mutta ei nähnyt sinä aikana mitään erikoista. Partio lähti 
hiihtämään takaisin Leppirinteelle. Sieltä partio hiihti Kulvevaaraa. Päästyään 
lähelle taloa, partio avasi kiivaan tulen, jolloin ”ryssät” lähtivät konttaamaan ja 
juoksemaan asemiinsa, mistä avasivat kiivaan vastatulen. Partio palasi jonkin 
aikaa ammuttuaan pois. 

 
14.2.1940 09.00 Tiedotus: Oma yksimoottorinen lentokone lentää klo 08.45 – 11.15 välisenä 
  aikana toiminta-alueemme yläpuolella. 
 

Kaikki palanneet partiot ilmoittivat, että ”ryssät” eivät ole koko yön aikana 
liikkuneet. 
 
Viime yönä lensivät vihollisen lentokoneet useita kertoja toiminta-alueemme 
yläpuolella. 
 

11.20 Palasi Pienvaaran partio ja ilmoitti Pienvaaran takana nähneensä ”ryssiä” puita 
hakemassa. Partio avasi tulen ja poistui tilanteesta jonkin ajan kuluttua. 

 
11.45  Petäjälammen partio palasi, ei erikoista. 
 
13.00 Mieronvaaran yhteyspartio palasi, ei erikoista. 
 
13.20 Yhdyspartio pohjoisesta palasi, ei erikoista. 
 
15.10 Pataljoonan komentaja antoi käskyn kahden ryhmän vahvuisen suojajoukon 

asettamisesta tykistön tulenjohtajien suojaksi. 
 
15.30 Mieronvaarassa käynyt partio palasi. Ei erikoista. 
 
17.20 Klemetissä käynyt partio palasi ja kertoi nähneensä muutamia vihollisia, jotka 

hävisivät jonnekin. 
 
17.20 Partiomme totesivat ”ryssien” pudottavan muutamia paketteja Kulvevaaraan. 
 
18.15 Palasi Pienvaaran partio. Se oli ollut pienessä laukaustenvaihdossa vihollisten 

kanssa. 
 

15.2.1940 04.00-04.30 Partio kävi maantiellä Kulvelammen ja Kulvevaaran välillä. Tiellä oli ainoastaan  
  hyökkäysvaunun jälkiä. 
 

06.00 Tykistön tulenjohtue lähti Klemettiin kahden ryhmän vahvuisen suojajoukon 
kanssa. 

 
12.00 Mieronvaarasta tuli ilmoitus, että 10 miehen vihollispartio oli liikkunut 

pohjoiseen päin. 
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13.10 Pienvaaran partio palasi. Partio kertoi nähneensä noin klo 11.50 maantiellä 

liikkuneen yhden kuorma-auton, jota he eivät kuitenkaan ehtineet ampua. 
 
18.30 Klemetistä palannut partio kertoi, että olivat maantiellä nähneet liikkeellä 

olevan hyökkäysvaunun. 
 

16.2.1940 08.30 Tuli ilmoitus, että noin 70-miehen vihollispartio oli päässyt pimeän turvin livis- 
tämään Nivalasta lännen suuntaan. Vartioinnin tehostamisesta annettiin heti 
uusi käsky. 
 

 09.10 Palasi Mieronahon partio. Ei erikoista. 
 
 11.45 Palasi Klemetin partio. Ei erikoista. 
 
 15.40 Palasi Mieronahon partio. Ei erikoista. 
 
 16.25 Pienvaaran partio palasi. Oli nähnyt taloryhmässä vilkasta vihollisen liikettä. 
 

20.45 Saatiin tieto ja käsky, jonka mukaan pataljoona kokoontuu Ala-Jyrkkän 
maastoon. Sinne kokoontuu myös 7. ja 8. komppanian loput aamulla klo 09.00 
mennessä. 9.K:n pioneerijoukkue ja yksi konekiväärijoukkue jäävät edelleen 
paikoilleen. Ala-Jyrkässä oleville taistelukuormasto 1 ja 2:lle on annettu käsky 
siirtyä Tervajärven ja Tervavaaran maastoon, jotta saadaan tilaa pataljoonalle 
Ala-Jyrkässä. 

 
17.2.1940 04.30 Palasi partio, joka asetti panssarimiinat maantielle Kulvevaaran ja Kulvelam- 
  men välille. 
 
 05.50 Osa pataljoonasta lähti Petäjälammelta Jyrkälle. 
 
 07.00 Saavuttiin Ala-Jyrkälle, missä ryhdyttiin heti pystyttämään telttoja. 
  Vihollisen lentokoneet lensivät koko yön ajan. 

Viime yönä Kulvevaaran ja Kulvejärven välille maantielle asetettuun 
miinoitukseen ajoi ”ryssän” kuoma-auto joka tuhoutui. Pataljoonan pääosa 
kokoontuu tänä päivänä Ala-Jyrkän maastoon. 10.K:n joukkue Lilja, toi 
mukanaan kaksi konepistoolia, kuusi automaattikivääriä ja pikakiväärin, jotka 
oli saanut saaliiksi taistelusta Riihivaaran maastosta. 
 

20.00 ”Ryssän” lentokone pudotti Petäjälammelle lentokoneesta muonapaketteja 
sinne asetetun valomerkin kohdalle. 

 
20.10 Joukkue Lilja, 10.K:sta lähti Hotakkaan. 
 
21.00 Hotakan suunnalla havaittiin, Ala-Jyrkältä katsoen suunnasta 40-00 lento-

purjehdusvaloja, vihreitä ja punaisia raketteja. 
 Lentokoneita lensi yöllä toimialueemme yläpuolella. 
 

18.2.1940 01.00 Luutnantti Liljan joukkue saapui Hotakkaan. 
 
 11.35 8.K:sta lähti yksi joukkue Petäjälammen kautta Mieronahoon. 
 
19.2.1940 12.05 Tuli tieto Mieronvaarasta, että viholliset olivat hyökänneet puolustusase- 

miamme vastaan, yllättäneet taisteluetuvartion ja tunkeutuneet meidän 
asemiimme. Yksi mies kaatui ja taisteluetuvartio vetäytyi puolustusasemiin. 
Samaan aikaan lähetettiin taistelupartio Petäjälammelta Mieronahoon. 
Taistelut jatkuvat. 
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Kulvevaaran ja Kulvejärven välillä todettiin vihollisten liikehtineen. Joukkueen 
vahvuinen osasto on lähetetty näitä häiritsemään. 

 
 Vihollisilta on siepattu sanoma, jossa he ilmoittavat olleensa 22 päivää 

saarrettuina. Hevosilta muona on lopussa ja samoin myös miehiltä. Ellei 
pikaista apua tule, seuraa yleinen kadastrofi. 

 
 14.00 Kranaatinheitinjoukkue lähti Rajavaaraan. (Kiekinkoski, Korkea). 
 

15.45  Kolme ”ryssän” lentokonetta teki hyökkäyksiä taistelukuormasto ykköstä 
vastaan ampumalla konekivääreillä, sillä seurauksella, että kolme miestä 
haavoittui lievästi ja yksi hevonen kaatui. 

 
16.00 Saatiin täydennysmiehistönä yksi upseeri, kolme aliupseeria ja sata miestä, 

jotka majoitettiin Riihivaaran taloon. 
 
21.00 Tuli ilmoitus, että yhdyspartio, joka oli ottamassa yhteyttä pataljoona 

Haloseen, ei tavannut Halosen miehiä. 
 
 Päivän kuluessa siirtyi Riihivaarasta täydennysmiehiä omiin komppanioihinsa. 

 
20.2.1940 Kulvevaaran ja Kulvejärven välille lähetetty joukkue palasi takaisin ja ilmoitti, 

ettei siellä näkynyt suurempaa vihollisosastoa, vain parin kolmen miehen jäljet 
havaittiin. Tien vieressä oli ehkä ollut noin joukkueen verran vihollisia. 
Miinoitus asetettiin tälle välille uudelleen. 

 
17.15 Pienvaaran partio totesi vihollisen pudottaneen Pienvaaran lähelle 

muonapusseja. Partio kuljetti yhtä pussia mukanaan jonkin matkaa, mutta he 
olivat pakotettuja piilottamaan sen kun heitä ruvettiin ampumaan 
kranaatinheittimillä ja konekivääreillä. 

 
21.40 Adjutantti ja tiedustelu-upseeri lähtivät hevosella Nivalaan ottamaan yhteyttä 

ErP.14:sta. 
 
 Pataljoona siirretään Hotakasta Löytövaaran rintamalle 
 
21.55 Pataljoona lähti Ala-Jyrkästä järjestyksessä: 7.K, Esik.K, KKK., 9.K. KKK ja Jsp 

sekä kuormasto seurasivat jäljessä. Joukkue lilja tuli lisäksi Hotakasta. 
Pataljoona kulki Nivalan kautta Kälkäseen, jossa ilmoittautui ”Ruudussa”.  
(JR 27). 
 

21.2.1940 04.00 Viholliselta siepattu sanoma, jossa he ilmoittavat, että kestäkää toverit,   
  kahdeksan – kymmenen tunnin kuluttua tilanne on loistava. 
 

Reuhkavaarassa ”ryssät” ovat nostaneet kolme valkoista lippua ja olivat 
huutaneet suomalaisille, että mitä te tahdotte. 
 

06.30 Pataljoona, paitsi 8.K, joka jäi Petäjälammelle, saapui Kälkäseen Nuottiniemen 
talon läheisyyteen. 

 
09.00 Pataljoona majoittui Kälkäsen talon takana olevaan metsikköön, jonne myös 

Jsp sijoitettiin. 
 
14.45 Tiedustelu-upseeri lähti kolmen miehen kanssa ottamaan yhteyttä III/JR 

65:een. Saatuaan yhteyden he palasivat noin kahden tunnin kuluttua. 
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22.2.1940 06.30-09.00 Ilmoitettiin, että oma yksimoottorinen lentää toiminta-alueellamme. 

 
07.30 Pataljoonan komentaja antoi komppanioiden päälliköille ja osastojen johtajille 

tilanneselostuksen. 
 
08.30 Vihollinen pudotti pommeja, joista osa putosi noin 75 metrin päähän 

komentoteltasta. Suurin osa pommeista putosi huoltotiemme varteen. 
Pommittavia koneita oli viisi. 

 
10.00 Vihollinen pudotti jälleen pommeja, nyt pommit osuivat vähän kauemmaksi 

kuin ensimmäisellä kerralla. Lentokoneet tekivät myös syöksyjä ja ampuivat 
konekivääreillä leirialueemme läheisyyteen. 

 
14.45 Tuli tieto, että Nuottiniemen talon takana olevassa metsikössä sijaitsevasta 

kuormastosta oli huomattu vihollisen pudottaneen suuntaan 40-00  lasku-
varjojen avulla viisi miestä, arviolta noin viiden kilometrin päähän.   

 
16.00 Vihollisen nähtiin pudottavan laskuvarjon avulla Lehtovaaran taakse yhden 

paketin, joka todennäköisesti oli muonapaketti. 
 
 Kello 21.00 – 24.00 välillä ilmoitettiin lentävän kaksi omaa lentokonetta. 

Koneista toinen on yksimoottorinen ja kaksitasoinen ja tasoinen kaksi-
moottorinen ja yksitasoinen. ”Ryssän” lentokoneita lenteli yläpuolella koko 
päivän ajan. 

 
23.2.1940 08.00 EM (? Elintarvikemääräys) n:o 7 LR 27 huollosta saapui tänä aamuna. 
 

08.50 Pataljoonan komentaja antoi selostuksen saapuneesta huoltokäskystä 
komppanioiden päälliköille ja osastojen johtajille. 

 
11.00 Taas jälleen lensi vihollisen lentokoneita leirialueemme yli. Koko aamupäivän 

vallinnut lumisade taukosi ja ilma kirkastui vähitellen. 
 
11.00 Alkanut tykistötuli jatkui pienin väliajoin koko päivän ajan yöhön saakka. 
 
11.10 Riihivaaransuunnasta alkoi kuulua tykistön ammuntaa. 
 
11.10 Ko. aikaan alkanut vihollisen lentotoiminta kesti koko päivän ajan. 
 
17.45 Ilmoitettiin, että oma lentokone lentää klo 21.00 – 23.30 välisenä aikana. 

Lentokorkeus 1000 – 2000 metriä. 
 
24.2.1940  Koko päivä oli rauhallinen, ainoastaan muutamia vihollisen lentokoneita lensi  
  ja ampui konekivääreillä sillä seurauksella, että yksi mies haavoittui. 
 
25.2.1940 14.15 Lähti tiedustelupartio kevyestä joukkueesta, (1+4) ottamaan selvää eräästä vi- 

hollisen lentokoneesta, joka lensi noin kello 10.00 aikaan leirialueen yli 
suuntaan 40-00. Lentokoneen moottori kävi epätasaisesti, samoin sivuperäsin 
vaappui hyvin pahoin. Lentosuunnasta kuului jonkin ajan kuluttua jonkin-
moinen rysäys. 
 

17.15 Kevyen joukkueen tiedustelupartio palasi. Partio ei löytänyt vihollisen lento-
konetta. 
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Vihollisen lentoase on toiminut vilkkaasti koko päivän ajan, muutoin 
rauhallista.  
 

 21.00 -22.00 Useita vihollisen lentokoneita oli ilmassa. 
 

22.00 Tieotus: Oma yksimoottorinen ja yksitasoinen lentokone lentää 23.00 – 01.30 
välisenä aikana. 

 
22.00 Vartiomiesten ilmoitus: Suunnassa 27-00 ja 35-25 nähtiin ammuttavan useita 

valkoisia valoraketteja ja lentokoneen lennettyä yksi punainen ja sen jälkeen 
taas valkoinen, jolle kone kiepautti ilmassa suunnassa 27-00.  

 
23.00 Suunnassa 33-25 ammuttiin yksi punainen räjähtävä ja heti punainen – 

valkoinen – vihreä valoraketti yhtä aikaa. 
 
23.30 Lensi vihollisen lentokoneita, jotka pudottivat pommeja leirialueellemme. 
 

26.2.1940 03.45 Lensi vihollisen lentokoneita, joista pudotettiin pommeja leirialueellemme 
  ja huoltotielle. Vihollisen lentotoiminta oli vilkasta koko yön ajan. 
 
 08.00 Vihollisen tykistö ampui useita kranaatteja leirialueen yli huoltotien suuntaan. 
 

Vihollisen lentotoiminta oli eritäin vilkasta koko päivän ajan, muutoin oli 
rauhallista. 
 

22.40 Yksi vihollisen lentokone, lentosuunta länteen. Lentokoneesta ammuttiin 
leiriämme. 

 
27.2.1940 06.45 Suunnasta 30-00 alkoi kuulua kaikkien tuliaseiden ammuntaa, joka noin klo  
  07.00 oli kiivaimmillaan. Ammunta harveni klo 07.15.  
  Päivä oli rauhallinen. Pilvisen sään takia vihollisen lentokoneet eivät lentäneet. 
 
28.2.1940 16.45 Käsky: Yksi komppania on lähetettävä Lossoon. 9.K  määrättiin sinne. 
 
 19.00 9.K  lähti. 
 
29.2.1940 11.15  Vihollisen pommikone pommitti leirialuetta. Yksi mies haavoittui ja yksi hevo- 
  nen kaatui. 
 

Päivän kuluessa vihollisen lentotoiminta oli erittäin vilkasta. Pommikoneet 
pommittivat leirialuetta ja sen ympäristöä. Hävittäjät seurasivat pommi-
koneita. 

 
 17.30 -16.00 Vihollisen tykistö ampui leirialueen läheisyyteen, sen eteläpuolelle. 
 
1.3.1940  Päivän aikana vihollisen lentotoiminta oli erittäin vilkasta 
 
 15.15 Käsky: On lähetettävä yhdys-, ja latupartio Löytövaaran suunnalle. 
 

19.05 Käsky: Pataljoonan on siirryttävä yön kuluessa todennäköisesti Silmälammen 
maastoon. 

 
19.30 Pataljoonan komentajan puhuttelu. 
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22.10 Lähti 1./ErP.14 + KK:n puolijoukkue, jotka alitettiin heti ”Humauksen” 

käyttöön. (II/JR 65). 
      
23.30 Pataljoonan pääosa lähti. 
 

2.3.1940 03.00 Pataljoonan pääosa saapui Silmälammen länsipuolelle, minne leiriytyi. Teltto- 
  jen pystyttäminen aloitettiin välittömästi. 
 

Päivän kuluessa vihollisen lentotoiminta oli erittäin vilkasta. Vihollisen tykistön 
pommittaessa leirialuettamme, kolme miestä kaatui ja viisi haavoittui. Yksi 
Hevonen kaatui ja kolme haavoittui. 
 

3.3.1940 03.00 9.K lähti taisteluun Kylmäjärven eteläpuolelle. Samoin 10.K:sta lähti kaksi pika- 
  kivääriä. 
 

05.45 Pataljoonan täydennyksenä saapui 1+5+40 miestä 1./JR 27:stä. 
Täydennysmiehistö on lähetetty toistaiseksi. 

 
12.45 Käsky: Lähetettävä yksi kiväärijoukkue ja konekivääripuolijoukkue heti 

”Humauksen” käyttöön. 
 
13.00  Joukkue Tenhunen 7.K:sta ja 10.K:n konekivääripuolijoukkue lähtivät edellä 

mainittuun tehtävään. 
 
13.05 Käsky: 7.K:n pääosan ja konekivääripuolijoukkueen on oltava lähtövalmiina. 
 
14.10 Vänrikit Loimu ja Juvonen lähtivät ottamaan yhteyttä ”Vauhtiin”, kapteeni 

Kuistioon. 
 
15.40 7.K:n ja 10.K:n pääosat lähtivät ”Humaukseen”. 
 
16.20 Pataljoona suoritti pääpuolustuslinjan miehittämisen. 
 

4.3.1940 06.10 Komppanian päälliköille annettiin hyökkäyskäsky. 
 
 07.05 Lähetti ilmoitus Tammivuoren komppanialta: ”Ryssät” ovat aloittaneet hyök- 
  käyksen. 
 

07.20 Lähetti ilmoitus Tammivuoren komppaniasta: ”Ryssät” ovat saaneet vallattua 
ne asemat, jotka se eilen menetti. Komppania on asemissa samassa paikassa 
kuin aikaisemmin. 

 
07.40 7.K:n puhelin ilmoitus: Hyökkäys alkaa. 
 
08.50 Lähetti tiedotus: 9.K:n oikean ja vasemman sivustan väliin on tunkeutunut 

pieni vihollisosasto. 
 
09.15 Lähti taisteluryhmä, joka pantiin kokoon esikuntakomppaniasta ja 10.K:sta 

karkottamaan vihollisosastoa, joka on tunkeutunut 9.K:n väliin. 
 
10.15 Lähetti käskytys: Taisteluryhmä Rautojan ryhmä miehittää aukkoa, jonka 

”ryssän” osasto on saanut muodostettua 9.K:n väliin. 
 
11.00 Lähetti ilmoitti: 7.K  on päässyt etenemään. Asemat ovat noin 20 – 30 metrin 

päässä vihollisista. 
 



     44/47 
 
11.40 Lähetti ilmoitus: 7.K ei pääse etenemään. Osa 8.K:ta on vetäytynyt, osa on 

edennyt. 
 
11.50 Lähetti ilmoitus: 9.K:n vasempaan sivustaan ei ole saatu yhteyttä. 
 
14.30 Lähetti ilmoitus: 9.K:n asemat ovat ”ryssät” miehittäneet. Komppania on 

ottanut uudet asemat. Yhteyttä kumpaankaan sivustaan ei ole vielä saatu. 
 
17.00 Lähetti ilmoitus: 7.K on vallannut muutamia korsuja ja hakeneet kaksi 

kappaletta miehiä, jotka olivat aikaisemmin jääneet viholliselle. Samalla lähetti 
ilmoitti, että komppanian oikealla sivustalla näkyi liikettä, josta päätellen 
vihollinen yrittää siitä suunnasta. 

 
17.30 Majuri Hämäläiselle alistetut kaksi konekivääriä olivat käskyn mukaan saatu 

irrotettua ja tulivat leirialueelle. 
 
17.50 Komentokorsuun sattui täysosuma, jonka seurauksena neljä miestä 

loukkaantui lievästi. (Pataljoonan komentaja, luutnantti Hankio, vänrikki 
Tammivuori ja Pioneerijoukkueen johtaja). 

 Vihollinen piti kokopäivän yllä kovaa tykistötulta toimialueellemme. 
 

5.3.1940 12.00 Lähetti ilmoitus 9.K:sta: Komppania on työntänyt taisteluetuvartion niihin  
  asemiin, joista se oli eilen joutunut perääntymään 
 
 14.00 Lähetti ilmoitus 9.K:sta: Vihollinen painostaa kovasti 9.K:n lohkolla. 
 

14.40 Lähetti ilmoitus 9.K:sta: Vihollisen painostus on niin suuri, että 
taisteluetuvartion on täytynyt perääntyä, yhteys on katkennut seitsemänteen 
ja kahdeksanteen komppaniaan. Hetkistä myöhemmin tuli ilmoitus, että 9.K:n 
on vetäytynyt noin 200 metriä ja asettunut uusiin asemiin. 

 
15.30 Lähti tiedustelu-upseeri ryhmän kanssa ottamaan yhteyttä seitsemänteen ja 

kahdeksanteen komppaniaan sekä yhdeksänteen komppaniaan. 
 
17.00 Vänrikki Ruotasen joukkue lähti 9.K:n avuksi, täyttämään sen ja Salmisen 

joukkueen välillä olevan aukon. 
 
18.00 Pataljoonan komentaja ja lähettiupseeri lähtivät tarkastamaan ja oikomaan 

etulinjaa. 
 

6.3.1940 01.00 Saapui täydennysmiehinä 9 miestä, jotka yhdistettiin yhdeksänteen komppa- 
  niaan. 
 

08.00 Lähetti ilmoitus osasto Kärkkäästä: Kek ja Kom ovat vaihtaneet Salmisen 
miehet ja että ”ryssä” painostaa kovasti sitä vasten. 

 
09.50 Lähetti ilmoitus 9.K:sta: Aamulla lähetetty partio ilmoitti vihollisia olevan 

verrattain lähellä etulinjaa ja ne tuoneet puhelinta matkassaan. 
 
15.00 Tuli ilmoitus, että Kärkkään komppania on vetäytynyt ja vihollinen on tullut 

läpi. Aukko saatiin kuitenkin tukituksi. 
 
16.10 Lähetti ilmoitus 9.K:sta: ”Ryssä” painostaa kovasti, mutta komppania pysyy 

paikoillaan. 
 

7.3.1040 08.25 Lähetti ilmoitus 7.K:sta: Vihollinen liikehti kovasti uuden huoltotien suunnalla.  
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Partio on lähetetty ottamaan selvää. 
 
09.00 Ilmoitus, että etumaastosta, uuden huoltotien suunnasta, kuuluu kovaa 

moottorin surinaa, joka kuuluu todennäköisesti hyökkäysvaunusta. 
 
11.45 Lähetti ilmoitus 7.K:sta: Vihollinen painostaa kovasti asemiamme vastaan, 

mutta ei ole päässyt läpi. 
 
13.00 Lähetti ilmoitus 7.K:sta: Vihollinen keskittää joukkoja sen lohkolle. 
 
14.35 Lähetti ilmoitus 7.K:sta: Vihollinen painostaa kovasti ja on pääsemässä läpi. 

Avuksi lähetettiin joukkoja. 
 
15.00  Lähetti ilmoitus 9.K:sta: Vihollinen painostaa myös sitä vasten, mutta 

komppania on toistaiseksi paikoillaan. Vihollisen tykistön tuli on kova 
alueellamme. 

 
8.3.1940 06.30 Lähetti tiedotus: 7.K:n kohdalla ”ryssät” etenivät konekivääriasemiamme vas- 
  taan noin 20 – 30 päähän. Vihollinen tuhottiin. 
 

07.10 Lähetti ilmoitus: 7.K:n asemien eteen on vihollinen kulkeutunut noin 30 
metrin päähän, pulittivat voimakkaasti. 

 
08.25 Lähetti ilmoitus: Noin 500 metriä vanhasta huoltotiestä, uutta huoltotietä, on 

vihollisen kranaatinheitin asemissa, josta se ampuu 7.K:n asemia. On pyydetty 
oman kranaatinheittimen tulta. 

 
12.45 Lähetti ilmoitus: 7.K:n asemien sivustaa vastaan vihollinen yritti hyökätä, 

mutta ne lyötiin takaisin. 
 
12.45 Lähetti ilmoitus: 9.K:n lohkolla ”ryssä” tulittaa kiivaasti, mutta ei ole vielä 

hyökännyt. 
 
15.30 Lähetti ilmoitus: 7.K:n lohkolla vihollinen painostaa ankarasti, puolustuslinja 

on vähän vetäytynyt. 
 Päivän aikana vihollisen tykistön toiminta oli ankaraa. ”Ryssän” tykistö oli 

toiminnassa myös koko yön ajan. Vihollisen jalkaväki painosti ankarasti 
asemiamme. Muuten oli rauhallista. 

 
9.3.1940 07.00 Vihollinen aloitti erittäin kiivaan tykistökeskityksen, jonka osumat kohdistettiin  

puolustusasemiin ja osin myös pitkin huoltotien vartta. Tulta johdettiin 
vihollisen lentokoneista, jotka pudottivat myös pommeja. Tykistön tuli lakkasi 
noin klo 13.00. 
 

 14.30 Vihollisen tykistö alkoi ampua uudelleen. 
 

17.10 ”Ryssä” hyökkäsi 7.K:n lohkolla. Komppania piti asemansa suurista miestap-
pioista huolimatta. 

 
10.3.1940 01.00 Saapui osasto vaihtamaan 7.K:n ja 9.K:n etulinjan miehityksen. 
 

06.00 Kello 06.00 mennessä vaihto oli vasta lopullisesti suoritettu. Vihollinen 
painosti koko päivän ajan ja saavutti jonkin verran menestystä tunkeutumalla 
oikealta sivustalta asemiimme. Yön aikana vänrikki Luotosen joukkue, 7.K:sta, 
puhdisti maaston vihollisista ja työnsi ne takaisin. Vallattiin entiset asemat. 
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Pataljoona sai miehistötäydennystä. 
      

11.3.1940  Pataljoona siirtyi Silmälammen maastoon rakentamaan korsuja. Ylen  
  hiljainen päivä. 
 
12.3.1940 13.00 7.K  otti vastaan osan puolustuslinjan miehittämisestä. 
 
13.3.1940 11.00  Tuli tieto aselevosta ja tulitoiminnan lopettamisesta klo 11.00. Tämä asia  

ilmoitettiin heti kaikille yksiköille. Vihollinen ampui tykistöllään kiivaasti aina 
viimeiseen minuuttiin saakka, ja kivääritulta jatkui noin 2-3 minuuttia yli 
määräajan. 
 

14.3.1940 00.30 Pataljoona lähti Löytövaarasta Ala-Jyrkälle, minne saavuttiin klo 08.00. Kello
  10.15 pataljoona lähti jatkamaan matkaa Jyrkänkoskelle. Perille tultiin kello
  13.50. 

9.K aloitti saunomiset Jämäksen kasarmilla, minkä jälkeen asettui asemiin 
Hotakan puolustuslinjalle. 
 

15.3.1940  Pataljoona suoritti varustusten korjauksia ja luovutti ylimääräistä materiaalia
  divisioonan varastoon. 
 
16.3.1940  Pataljoona jatkoi edelleenkin varustusten parantelua. 
 
17.3.1940  Pataljoona jatkoi edelleen varustusten parantelua. 
 
18.3.1940 18.30 Kranaatinheitinjoukkue saapui Lammasperästä ja leiriytyi Jyrkänkosken  
  maastoon. 
 
19.3.1940 15.00  Saapui 9.K  ja konekivääripuolijoukkue Petäjälammelta ja Mieronvaarasta. Lei-

 riytyivät Jyrkänkosken maastoon. Komppania lähti välittömästi Jämäksen 
 kasarmille saunomaan. 

 
 15.20 Puhelinyhteys Prikaati Vuokkoon. 
 
20.3.1940  Pataljoona suoritti varusteiden kunnostamista ja puhdisti aseita. 
 
 08.00 9.K:sta lähti 14 miestä Luvelahteen vartiotehtäviin. 
 
21-26.3.1940  Pataljoona suoritti alueiden puhdistamista osastoille määrätyillä alueilla, sekä 
  kunnosti varusteita. 
 
26.3.1940 08.30 Prikaati Vuokon tiedotus: Pataljoonan on valmistauduttava huomista marssia 

 varten. Aloitettiin heti suksien-, ja ajoneuvojen kunnostaminen. 
 

17.30 Pataljoonan komentajan puhuttelu: Puhuttelu koski pataljoonan siirtymistä ja 
majoituspaikkojen jälkipuhdistamista. 

 
27.3.1940 05.40 Pataljoona pysähtyi komppanioittain Jyrkän tienhaaraan lähtöä varten. 
 

06.15 Pataljoonan alkupää lähti liikkeelle. Marssinopeus on neljä kilometriä tunnissa, 
yksi 10 minuutin tauko tunnissa.  

 
07.45 9.K liittyi pataljoonan mukaan Hotakan tienhaarassa. 
 
10.15 Pataljoonan alkupää oli Sivakan tienhaarassa. 
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11.45 Pataljoona oli edennyt noin 5 km kaakkoon Sivakan tienhaarasta. Paikalla 

pidettiin 1tunnin ja 45 minuutin marssitauko, jonka aikana juotiin tee. 
 
19.15 Pataljoonan alkupää tuli Jonkeriin, jossa leiriydyttiin komppanioittain taloihin 

ja telttoihin. Pataljoonan esikunta majoittui Teljonvaaraan. 
 

28.3.1940  Pataljoona jatkoi edelleen Nurmijärvelle ja Lieksaan. 
    
 

 
   
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
    
 
 

   
 
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
     

 
 
     



  
   

    
 

 
 

 


