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P 4567 
 
 

8./JR 25 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

12.10.1939 – 7.4.1940 
 
 

 
12.10.1939 08.00 Reservin luutnantti Ossi Elokas sai kutsun ylimääräisiin reservin harjoituksiin. 
 
 14.00 Matkan piti alkaa. 
 
 14.05  Juna lähti. 
 
14.10  Juna saapui Ouluun. 
 

Heti välittömästi luutnantti Alokas sai Ylivieskan sotilaspiirin Esikunnassa 
tiedon yksiköstään ja samalla hän tutustui myös yksikköönsä, ”Op:ksi” 
määrättyyn res. vänr. Mäntyyn. Loppuajan komppanian päällikkö nukkui 
ravintola Arinan penkillä. 
 

10.00 ”Op:n” majoituspaikaksi oli määrätty Heinätorin kansakoulu. Tänne saavut-
tuaan komppania päällikkö tutustui reservin vänrikki Keskitaloon ja 
Kyläharjuun, sekä komppanian vääpeliin ylikersantti Rautiaisen. Miehistön 
tuvat tarkastettiin ja sen jälkeen ruvettiin odottamaan miehistöä joita saapui 
vain muutama mies. Päivän aikana vastaanotettiin myös pieni varasto. 

 
15.10.1939 08.30 Kapteeni Salomiehen johdolla lähdettiin komppanian kokoontumispaikkaan  

Haapajärvelle. Matka suoritettiin kolmella henkilöautolla, matkaa noin 180 
km. Matkueeseen kuului: Kapteeni Salomies, luutnantit Pudas, Lahti ja Elokas, 
vänrikit Immonen ja Vähälä, vääpeli Suuronen sekä ylikersantti Rautiainen. 
 

 10.30 Rantsilassa nautittiin Lottien tarjoama aamiainen ja juotiin kahvit. 
 
 16.00 Saavuttiin Pyhäsalmelle, jossa oli kokoontuneena ”OK”,”Ol” sekä osa ”Or:ää” 
 
 17.00 Luutnantti Lahti ja Op:n päällikkö jatkoivat matkaa autolla Haapajärvelle. 
 

18.00 Perillä. Reisjärven pitäjästä koottu ”Op” oli saapunut Haapajärven kirkon-
kylään ja majoitettiin kansakoululle. Hyvä majoitus! Lotat huolehtivat erin-
omaisesti ruokapuolesta. Komppanian päällikkö ja vääpeli majoittuivat 
Heinosen matkailukotiin. ”Op:n” päällikkö otti vastaa komppanian sitä 
johtaneelta luutnantti Karhuselta. 

 
16.10.1939  Päivä kului majoituksen ynnä muun järjestelyissä. 
 
17.10.1939 Pataljoonan lääkäri, lääkintäkapteeni Oksala suoritti tulotarkastuksen. Tarkasti 

myös majoitustilat ja käymälät y.m. 
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18.10.1939 Ensimmäinen harjoitus. Harjoituksen aiheena oli suljettu järjestys. Tulos oli 

erinomaisen hyvä. Suoritukset olivat reippaita ja täsmällisiä. 
  

14.00 Miehillä oli sauna neljässä eri paikassa. 
 

19.10.1939 19.00 Jumalanpalvelus Haapajärven kirkossa. Kenttäpappi Näyhä saarnasi. Komp- 
  panian päällikkö toimi urkurina. 
 
20.10.1939 15.00 ”Op:n” ja ”Or:n” väliset viestijuoksu ja köydenveto kilpailu. Edellisen voitti 
  ”Or” ja jälkimmäisen ”Op”. 
 
21.10.1939  Suursiivous. 
 
22.10.1939 10.00 Jumalanpalvelus. 
 

14.00 Luutnantti Lahti piti Lotille kiitospuheen ”Op:n” ja ”Or:n” seistessä asennossa. 
Lottien puolesta vastattiin. 

 
14.05  Lähtö asemalle. 
 
14.20 Kuormaus. 
 
15.00 Juna lähti. 
 
20.02 Saavuttiin Ouluun. Komppania marssi Tyttölyseolle. 
 
21.30 Myöhäisateria Lyseolla. 
 

23.10.1939 08.00 Herätys. Lotat olivat järjestämässä ruuanlaittoa. Aamiaiseksi leipää, voita, 
  makkaraa ja maitoa. 
 
 19.00 Pataljoonan komentajan puhuttelu. 
 
Komppaniaa koulutettiin Oulussa osana Jalkaväkirykmentti 25, sen kolmatta pataljoonaa, joulukuun 1939 
ensimmäisiin päiviin saakka. Pataljoonan komentajana toimi kapteeni Salomies ja komppanian päällikkönä. 
Rykmentti siirrettiin Kuhmon rintamalle. Kolmas pataljoona, johon kahdeksas komppania kuului, purettuiin 
junasta Sotkamon asemalla ja marssitettiin Kuhmon kautta Jyrkänkoskelle. 
 
Oulussa 
 
2.12.1939 14.30 Jumalanpalvelus. Paikalla 1266 miestä. Kirkko oli täynnä. 
 

16.50  III joukkue piti ilmatorjuntahälytyksen ja harjoituksen. Toinen pikakivääri 
sijoitettiin katolle sisäportaiden kautta. Muu osa joukkueesta oli Museo-
saarenmenevän sillan luona. 

 
3.12.1939 10.00 Tupatarkastus. 
 
4.12.1939 -5.12.1939 Varusteita otettiin vastaan ja suksia kunnostettiin. Komppania sai hevoset, 
  ratsu ilman satulaa. Kenttäkeittiö asennettiin. 
 
5.12.1939 23.00 Kuormaus. ”Op” suoritti ajoneuvojen kuormaamisen. 
 
6.12.1939 03.00 Juna lähti. Aamutee Kontiomäellä. 
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 16.00 Tulo Sotkamoon. Junan purkaminen ja ruokailu. 
 
 22.00 Autoilla Kuhmon kirkonkylän Riihimäkeen, jonne majoituttiin. Talo oli autiona. 
  Pientä pakkasta. ”Or” oli majoitettuna naapuritaloon. 
 
7.12.1939 07.00 Ruoka tuotiin Suojeluskunnan talolta noin neljän kilometrin päästä. Osa mie- 
  histä kylpi Riihimäen talon saunassa. 
 
 18.00 ”Op” tienhaarassa valmiina nousemaan autoihin. 
 
 24.00 Tulo Hotakkaan. Siellä vietettiin keskiyön tunnit. 
 
8.12.1939 01.30 Kapteeni Karanko ammuttiin ikävän erehdyksen vuoksi. 
 

02.30 Hiihtäen Mieronvaaraan ja sieltä edelleen Petäjälammelle. ”Op” oli patal-
joonan marssivarmentajana. Hiihtokeli oli hyvä. 

 
10.00 Pataljoona eteni Klemetin suuntaan. II joukkue oli oikean sivustan varmis-

tajana Sivakan suuntaan. 
 ”Op” oli toisessa portaassa tulitaistelun alkaessa. Vihollinen käytti kaikkia 

jalkaväen aseita. Taistelu kesti myöhäiseen iltaan saakka. Tyypillinen metsä-
taistelu. 

 Päivän kuluessa pataljoona vetäytyi Petäjälammelle jossa oli Jsp. ”Op:n” 
tappiot, kaksi kaatunutta ja muutama haavoittunut. 

 Vielä yön aikana muu osa, paitsi II joukkue, joka muodosti kenttävartion 
vänrikki Ratalan johdolla Petätäjälammelle. 

 
9.12.1939 02.00 Teltat pystytettiin Mieronvaaran pohjoispuolelle. 
 
  III joukkue miehitti aliupseerivartiolla Rastinjärven itäkärjessä olevan tulikoh- 
  dan. 
 

12.00 Partio vänrikki Niemelän johdolla lähti Klemetin taistelupaikalle etsimään 
kadonneita miehiä ja varusteita. Päivän kuluessa palasivat metsässä 
harhailleet alikersantti Laukkanen, Autio ja Kumpulainen. Pahasti haavoit-
tuneen, yön metsässä olleen alikersantti Kinnulan toi alikersantti Autio 
Petäjälammelle. 

 
10.12.1939  Partio ja vartiotoimintaa. Alikersantti Laukkanen + 10 miestä asetettiin kenttä- 
  vartioon Jyrkkään. 
 
11.12.1939 08.50 Kranaatinheittimet häiritsivät Mieronvaaraa. Teltat purettiin. 
 

09.45 ”Op” suoritti väkivaltaisen tiedustelun Mämmelän kylään, missä pääsi yllät-
tämään vihollisen. 

 
16.00 Palattiin Mieronvaaraan. 
 
17.00 Pataljoona aloitti hiihtomarssin Petäjälampi – Jyrkkä – Jyrkäntienhaara. 
 

12.12.1939 04.00 Saavuttiin perille. Teltat pystytettiin. II joukkue tuli viimeisenä. II joukkue siirtyi  
Jyrkkään. Keli oli huonohko.  Matka Petäjälammelta Jyrkkään oli vaikeata 
murtomaata. Kaikki olivat hyvin uupuneita. Matkaa noin 20 km. 
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13.12.1939 14.00 Hiihdettiin Hotakan koillispuolelta tien mutkaan. Vihollinen ampui jonkin ver- 
ran pienikaliiberisella tykillä. Komppania oli pienissä ryhmissä havuilla. Tulia ei 
ollut. Pimeän tultua majoituttiin Ala-Hotakkaan. 
 

 21.00 Ruokia tuotiin. Kova pakkanen. 
 
14.12.1939  ”Op” reservinä Hotakan pohjoispuolella tien molemmilla puolilla. Pataljoonan  

komentaja lähetti käskyn siirtyä noin 500 metriä pohjoisen suuntaan Jyrkän-
koskelle. 
 

 13.00 ”Op” siirtyi Jyrkän tiehaaraan ruokailemaan. 
 
 17.00 Telttamajoitus Jyrkäntien varrelle Särkijärven eteläpuolelle. 
 
16.12.1939  Miehitettiin Jyrkän virran tukikohdat. IV joukkue oli reservinä. Vaihto suoritet- 
  tiin Särkijärveltä. 
 
18.12.1939  Siirryttiin puolustuslohkolle I ja III joukkue edessä, IV joukkue reservinä. 

Ryhdyttiin asemien kunnostamiseen. Ampumakuoppia kaivettiin ja ampuma-
aloja raivattiin sekä suoja-asemia järjestettiin. Päivän kuluessa tuotiin kaksi 
telttaa. Sää oli hyvin leuto. 
Yhteys oikealla Kuhmon pataljoonaan ja vasemmalla ”Ol:ään”. 
 

19.12.1939  Ei erikoista. Vihollisen kranaatinheitintulta. Kaikki menivät yli tai ohi. Asemia  
  parannettiin. 
 
20.12.1939  Yllättäen ankara pakkanen lumipyryn jälkeen. Paleltumisia. Kranaatinheitintul- 
  ta, ei menetyksiä. Yksi konekivääri alistettiin ”Op:lle”.  
 
21.12.1939  Sää jälleen leuto, lunta. 
 
 02.00 Vihollisen tykistö aloitti tulivalmistelun. 
 
 05.00 Vihollisen hyökkäysyritys. 
 

08.00 Jälleen hyökkäys. Molemmat hyökkäykset kohdistuivat Kuhmon pataljoonaa 
vastaan. ”Op:n” edessä vain vähäistä tulta ja liikettä.  

 
22.12.1939  Rauhallista. Ei merkkiäkään vihollisesta. Useita omia partioita kävi etumaas- 
  tossa. 
 
23.12.1939 07.00 Komppanian päällikkö, komentoryhmä sekä Iv joukkueen johtaja ja kolmas ja  

neljäs ryhmä muuttivat entiseen pataljoonan komentajan telttaan noin 800 
metriä pohjois-luoteeseen. III joukkue sai myös teltan. 
 

17.00 Komentoryhmä ja osa IV ja I joukkuetta saunassa Palon talossa, jonne matkaa 
on noin 3 km. 

 
24.12.1939  Vihollinen on vetäytynyt Kankivaaraan. Omat joukot etenivät Hotakkaan. ”Op” 
  jäi pääpuolustuslinjalle entiselle lohkolleen ottaen myös Kuhmon pataljoonan  

joukkojen tukikohdan haltuunsa. Sitä piti IV joukkue yhdellä ryhmällä hallus-
saan.  
Ruoka tuotiin ensimmäisen kerran hevosella perille asti. Joulupaketteja. 
 
Jouluyönä oli kova pakkanen ja loistava kuutamo. 
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25.12.1939  Joulupäivä. 
 

Muutama kranaatti, ne menivät yli. Pakkasta. Partio Leppiniemen tienhaaraan. 
Vänrikki Kyläharju palasi sairaalasta. Kunniamerkki-, ja …ehdotukset (eps). 
Jouluateria: Riisipuuro, sekahedelmäkeittoa, kinkkua, makkaraa ym. Alkoholia 
jaettiin pieni erä. 
 

26.12.1939  Korsuja rakennettiin ja täydennettiin. 
 

16.00 Tiedustelupartio Rastille. Sää leudompi. Pilvistä. Puhelinjohdot vedettiin isoon 
korsuun. 

 
17.00 Komppania kävi saunassa Palon talossa ryhmä kerrallaan. Päivän kuluessa ei 

ole kuultu laukaustenvaihtoa. Vihollinen on kuulemma Rastilla. Pojat söivät 
itse keittämänsä peruna aterian. Tehtiin piikkilankaesteitä. 

 
27.12.1939  Edelleenkin valmistettiin korsuja. Vihollisen lentokoneet pistäytyivät Kuhmon  

kirkonkylässä. Lisää piikkilankaa komppanian lohkolle. Tilattiin valopistooleja. 
Kenraali Tuompon päiväkäsky n:o 7. Partio Hotakkaan. 
 

28.12.1939 14.40 Oma tykistö ampui Hotakkaan. Komppanian lohkolle tehtiin lisää esteitä. Kaksi 
  korsua saatiin valmiiksi ja kolmannen kattaminen on aluillaan. 
 
 15.15 Toinen konekivääri alistettiin lohkollemme. 
 
29.12.1939  10 kerää piikkilankaa tuotiin lohkollemme. Konekiväärikorsut tehtiin. Pojat  

yrittivät pestä lumipukujaan padassa. Komentoryhmän korsuun tehtiin … (eps) 
ja (…) ontosta puusta. Sää leuto. 
Ensin, alikersantti määrättiin kersantiksi, sitten yksi alikersantiksi ja viisi miestä 
korpraaliksi. Lunta satoi viime yönä pari tuumaa. Ammuntaa (Heitin) etelästä. 
 

30.12.1939  Sää leuto. Pari kranaattia lensi yli. Muuten oli rauhallinen päivä. Pyykinpesu  
  jatkuu. Kolmas konekivääri saatiin lohkollemme + teltta. IV joukkue kaivoi am- 
  pumakuoppia. Lumisade. 

Kelin puolesta on oivallinen partiointi sää. Pehmeä tuore lumi esti askelten 
äänet kuulumasta.  
 

31.1.1939  Tulipaloja näkyi etelän suunnasta yön aikana. Vielä aamulla oli havaittavissa 
  voimakas hohde etelän taivaalla. 
 
 09.30 Joitakin räjähdyksiä kuului etelän suunnasta. Sää leuto. 
 
 12.15 Kapteeni Murole tarkasti komppanian lohkon. 
 

15.30  Komppanian päällikkö sekä komentoryhmä muuttivat takaisin entiseen telt-
taansa komppanian lohkolle, puhelin mukana. Lohkolla on nyt viisi telttaa. 
Koko miehistö vuorollaan saunoi Ojalassa. 

 
Vuosi 1940  
 
1.1.1940 00.00 Tunnussana vaihtui. Pakkasta. 
 
 15.20 Vihollisen tykistö ampui muutamia kranaatteja komppanian reservin alueelle. 
  Pioneeriryhmä asetti ajoneuvoesteitä lohkomme eteen. 
 
 13.00 Vihollisen partio I joukkueen lohkon edessä karkotti taisteluvartion. 
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 16.15 Luutnantti Suuronen saapui yhden joukkueen ja komentoryhmän kera komp- 

paniamme reserviksi. Mukana tuli kaksi telttaa. Majoittuivat IV joukkueen telt-
tojen luokse. 
 

 16.30 Lisäkorsun työ pantiin alulle entisen viereen. 
 

17.30 Tykistön tulenjohtue (luutnantti Karttunen + viisi miestä) tuli suunnittelemaan 
tykistön avustusta lohkollemme. Mittaukset ja maalien määrittämiset pää-
tettiin suorittaa seuraavan päivän aamuna. 

 
18.25 Pari kranaattia. Kartta palautettiin ”…. eps”. Korsua tehtiin vielä illalla. 
 Muonan mukana tuotiin 11 lumipukua ja housua. Luutnantti K meni omaan 

telttaan. 
 

2.1.1940  Yöllä kova tuuli ja lumipyry. Kaikki jäljet peittyivät. 
 

09.30 Komppanian päällikkö suunnitteli tykistön tulenjohtajan kanssa pari sulkumaa-
lia vasen/oikea N:o 100 ja 101. Ne mitattiin. Päivän kuluessa vedettiin suora 
puhelinyhteys tykistön tuliasemasta komppanian tuliasemaan, erääseen kone-
kiväärikorsuun. I joukkue raivasi vähän metsää ja teki samalla murrosteita. IV 
joukkueen ensimmäinen ryhmä miehitti III joukkueen vasemmalla puolella 
olevan harjanteen ja raivasi päivän kuluessa ampuma-alaa sekä valmisti 
ampumakuoppia. 7.K:n vänrikki Rautilan kanssa järjestettiin  

 7:n ja 8:n komppanian välisen sauman tulitus. Korsutyö jatkuu. 
 Päivä oli muuten rauhallinen. Iltamuonan mukana saatiin kaksi litraa maitoa. 

Juotiin maitokahvit ensikertaa sitten 6.12 jälkeen. 
 Päivän kuluessa kolme vahvaa laukausta. (7 ja 8.K sekä Kk.) 
 

3.1.1940  Aamusta alkaen pantiin asuntokorsun työt käyntiin. 
 
 10.00 Luutnantti Suuronen ja vänrikki Luotonen 7.K:sta tutustuivat 8.K:n lohkoon. 
 
  Sää: Pieni pakkanen, kirkasta. 
 
4.1.1940 00.00 Puhelimien peitenimet vaihtuivat. 
 
 10.30 Kuusi vihollisen lentokonetta Kuhmon kirkonkylässä. 
 

11.05 Tykistö aloitti tulen Nurmeksen tienhaaran suunnalla. Korsujen teko jatkuu. 
Vänrikki Mänty lepäämään. 

 
5.1.1940 07.00 7.K lähti, jätti yhdenteltan. Kss ryhmä palasi oltuaan 9.12 lähtien Jsp:n var- 
  tiana. Vänrikki Niemelä toimii III joukkueen johtajana. Yli 30 asteen pakkanen. 
  Oli ensimmäinen hyvin kylmä yö. Kuukausi sitten lähdettiin Oulusta. 
 
6.1.1940 10.00 Sovittiin yhteistoiminnasta ”Immun” kanssa. Komppanian tähystysasema on  
  rakenteilla. Pakkasta, yöllä lauhempaa. 
 
7.1.1940  II joukkue ryhtyi valmistamaan valeasemia. Saunominen järjestettiin alueella  
  toisen kerran. 
 
 15.00 Saunottiin Palossa. 
 
8.1.1940  Sää leuto. Yöllä tuli lunta noin kaksi tuumaa. Lumisade. 
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  Huoltotielle uusi suunta. Saatiin lisää käsikranaatteja ja valopistooli. 
 
9.1.1940  II joukkue saunassa. 
 
10.1.1940 Pataljoonan komentaja tarkasti komppanian. II joukkue kävi saunassa. Saatiin 

puhtaita alusvaatteita ja villapaitoja. 
 
11.2.1940  Suksien ja jalkineiden tervaamista. 
 
12.1.1940  Yön aikana sää muuttui aivan lauhaksi. Vesikeli. Lumet putosivat pois puista. 
  Näkyvyys metsässä parantui kaksinkertaiseksi. 
 
13.1.1940  Lumisade leuto sää. 
 
 13.10 Kuului ammuntaa. Miehitys, ei aihetta enempään. 
 

Uusia järjestelyjä: Yksi konekivääri siirrettiin enemmän vasemmalle. Samoin 
siirrettiin kaksi ryhmää. Edelleen suoritettiin raivauksia. Lähetettiin karttaluon- 
nos lohkosta pataljoonaan. 
 

14.1.1940  Lumituiskua. 
 
 12.40 Kaksi vihollisen, kaksimoottorista lentokonetta lensi ylitsemme pohjoisesta 
  etelään. 
 
15.1.1940  Naseva pakkanen. 
 
 11.40 Vihollisen tiedustelukone, korkeus 1.5 km, suunta 13-00. 
 

22.00 Edellisenä iltana näkyi suunnassa 08-00, hiukan metsän yläpuolelle ilmestynyt 
valopiste. Värit: punainen, vihreä ja keltainen. Valo hävisi noin klo 23.30. 

 
 Pakkasta -38 astetta. 
 
 Vihollisen partio pistäytyi taisteluetuvartion edessä. Joitakin laukauksia 

ammuttiin vihollisen puolelta. Taisteluetuvartiot olivat todenneet yöllä 
suunnassa 30-00 liikkuvan valopisteen. 

 
16.1.1940  Vihollisen vilkasta lentotoimintaa. Pataljoonan komentaja kävi tarkastamassa 
  puolustusasemat. 
 
  Öisin havaittujen valojen on todettu olevan vihollisen lentomajakan valoja. 
  
  Komppaniamme on tänään tullut olleeksi yhden kuukauden näissä asemissa. 
 
17.1.1940  Korsutöitä sekä asemien parantamista. 
 
18.1.1940  Uusi sauna Palossa. Komentoryhmä valmisti kiukaan. 
 
19.1.1940 22.10 ”Ryssän” ilmamajakan valo koillisessa. 
 
20.1.1940 13.30 Vihollisen lentokoneesta ammuttiin konekiväärillä. 
 
21.1.1940  Sää kireämpi. 
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Korsuja lämmitetään. (Komentoryhmä + IV joukkue). I joukkueen korsun 
puutyöt ovat hyvällä alulla. II joukkueen korsun kaivaustyöt ovat puolessa. 
 

22.1.1940  Komppanian upseerit tarkastivat alustavasti uuden pääpuolustuslinjan. Tehtiin 
  alustavia suunnitelmia. 
 
23.1.1940  Yhdeksän vihollisen pommikonetta komppanian ja konekiväärien yläpuolella. 
  Myöhemmin viisi konetta.  
 

Komppanian päällikkö, komentoryhmä, lääkintäryhmä ja IV joukkueen neljäs 
ryhmä muuttivat asuntokorsuun. Viihtyisä! Sotilaspastori Nevala vieraili 
komppaniassa. Radiokone (vastaanotin) tuotiin korsuun. II joukkue muutti 
komentoryhmän telttaan. II joukkueen teltta purettiin. Paikalla on nyt neljä 
telttaa. 
 

24.1.1940 09.30 Ryhmä saunottelemaan. Edellisenä iltana saunamme paloi. 
 
25.1.1940 14.00 Pastori Nevala piti hartaushetken komentokorsussa. 
 
26.1.1940  Kolme kaksimoottorista vihollisen lentokonetta itä – länsi suunnassa. Ampui-
  vat muutamia sarjoja raivauksellemme. 
 
27.1.1940  Otettiin yhteys äsken tulleisiin naapureihin. (Joukkue Leino.) 
 
 14.10 ”Ryssän” partioita edessä. Suoritettiin osittainen asemien miehittäminen. 
  
 16.00 II joukkue miehitti 7.K:n lohkon. Majapaikkamme on Ojalassa. 
 
 18.00 Käsky: Pataljoona valmistautuu marssille. 
 
 21.20 8./JR 25 luovutti lohkon ja lähti hiihtämällä Jyrkän tielle, jossa yhtyi muuhun
  osaan III/JR 25:ttä. 
 
28.1.1940 04.40 Komppania, pataljoonan osana, aloitti hiihdon Hotakkaan Leppimäen kautta. 
 
 10.00 Perillä vasta klo 10.00. 
 

8./JR 25 miehitti Hotakan taloaukean, missä joutui vihollisen saartamaksi ja 
joutui vetäytymään. kadotettuaan yhteyden pataljoonaan, komppania hiihti 
Liimatanvaaran kautta Ojalaan. 
 

 16.30 Hiihto takaisin Hotakkaan. Asemien valmistaminen ja telttojen pystyttäminen. 
 
29.1.1940 8/JR 25 paransi asemiaan Hotakan mäellä. I ja II joukkue maantien ja taloau-

kean välisellä rinteellä, III ja IV joukkue + neljä konekivääriä Hotakanharjun 
pohjoispuolella. Päivän aikana suoritettiin kenttätöitä. 

 Vihollisen kranaattitulta tuli etenkin I ja II joukkueen lohkolle. Muuten ei ollut 
kosketusta viholliseen. 

 
30.1.1940 Sää suojainen. Rauhallista. Vihollisen pikatykki ampui joukkojemme yli. 
 
 15.35 Partio Tervavaaran ladulle. (8 miestä. Vihollisia Tervavaarassa.) 
 
31.1.1940  Esteiden ja raivauksien tekoa. 
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1.2.1940  Komppanian lohko leveni. IV joukkue siirrettiin vasemmalle niin sanotulle 
  Torppaharjulle ja II joukkue keskelle. Saatiin lisää käsikranaatteja. (80+80). 
 
 14.00 IV joukkue sai oman teltan. 
 
 16.45 Kovapuhujan johdot vedettiin Hotakan mäelle komppanian lohkon kautta,
  samoin kovaääninen. 
 
2.2.1940 15.40 Vihollisen hyökkäysvaunutykki ampui 15 kertaa. 
 
 17.55 Kovaääninen asetettiin harjulle. 
 
3.2.1940  Aamupäivällä annettiin viholliselle tiedotuksia. 
 
 12.00 Ryhmä Mieronvaaraan.  
 
 16.00 IV joukkue Mieronvaaraan. 
 
 20.45  III joukkue palasi Mieronvaarasta. 
 
4.2.1940  Vihollisella oli ahkeraa lentotoimintaa. Puolijoukkue siirtyi 9.K:n yhteyteen
  tien länsipuolelle. 
 
5.2.1940 14.15 Kahden ryhmän partio Kankivaaraan, johtajana vänrikki Keskitalo. 
 
  Sää usvainen. 
 
6.2.1940  Raivauksia ja esteiden tekoa. Kolmen miehen partio Mieronvaaraan. 
 
7.2.1940  Yhteyspartio Mieronvaaraan. Korsuja. Sää leuto. 
 
 16.20 Käsky valmistautua lähtemään. 
 
 23.15 Luovutus ja lähtö hiihtäen Jyrkänkosken kautta Jyrkkään. 
 
8.2.1940 03.00 Ala-Jyrkkään. Teltat pystyyn. Sää leuto. Lepoa. 
 
9.2.1940  Lepoa ja varusteiden kuntoon laittamista. Lunta sataa vähitellen, hitaasti,  
  leutoa. 
 
 16.20 Kahvi joukkueelle. IV joukkue lähti Petäjälammelle tykkejä saattamaan. 
   
 19.00 22 miestä pataljoonan komentajan käyttöön. 
 
10.2.1940  Uudet lumipuvut. 
 
 16.30 Käsky valmistautua lähtöön.  
 
 20.00 Lähtö Lutjanjärvelle. 
 
 24.00 Saapuminen Lutjanjärvelle. 
 
11.2.1940 Komppania sai käskyn ilmoittautua eversti S:n (eps kirjain. Todennäköisesti 

Siilasvuon) käytettäväksi. 
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Komppania ilmoittautui kapteeni Muroleelle. Reservinä: I joukkue kapteeni 
Halosen lähireserviksi ErP.14:sta Luvelahteen. 
 

12.2.1040        02.50 II ja III joukkue lähti7.K:n kanssa vasemmalle kapteeni Lassilan käyttöön.  
(I/JR 27. 
 

 05.15 Saavuttiin perille. 
 

08.10 Hyökkäys alkoi, komppania hyökkäsi toisessa linjassa. Ensimmäinen linja 
suuntasi liiaksi oikealle. Hyökkäys ei ollut menestyksellinen. Komppania 
häiritsi vihollista vasemmalta. 

 
13.2.1940  Komppani jätti saavutettuun maastoon varmistuksen, muu osa siirtyi taakse.   
  Pystytettiin teltat. 
 
 03.30 Ruoka ja lepo. 
 
 06.00 Herätys. Siirryttiin linjalle, omalle kaistalle. 
 

07.00 8./JR 25 yhdistyneenä 7.K:aan, aloitti hyökkäyksen entisestä kohdasta. 
Hyökkäys sujui hyvin, mutta suuren tuliylivoiman takia oli pakko vetäytyä. 

 
10.50 Tilanne päättyi. Kaksi joukkueenjohtajaa kaatui ja joukkoja haavoittui. II 

joukkue asetti varmistuksen. Komppanian pääosa siirtyi telttoihin. Vaatteiden 
ja jalkineiden kuivaaminen on tarpeellinen, edellisenä yönä 30 paleltumista. 

 
21.00 ”Ryssä” hyökkäsi etuvartiomme kimppuun, hyökkäys lyötiin takaisin. 
 

14.2.1940 06.00 Komppania siirtyi hyökkäyslähtölinjalle. 
 
 08.00 Pataljoona hyökkäsi kaivautumalla kohti vihollisen korsuja. 
 
 15.00 Luutnantti Elokas haavoittui. Komppanian päälliköksi tuli vänrikki P Rytökorpi. 
 
 18.30 Pataljoona komennettiin rynnäkköön. Etäisyys vihollisen korsuista oli 100 m.
  
 18.45 Vänrikki Kytökorpi haavoittui. 
 

19.00 Tuloksettoman hyökkäyksen jälkeen annettiin vetäytymiskäsky. Hyökkäyksen 
aikana kaatui sotamies Vinkka ja useita miehiä haavoittui ja paleltui. 

 
24.00 Komppania pääsi levolle. 
 

15.2.1940  Lepoa. 
 
 12.00 Tuli hälytys: ”Ryssän partiot hyökkäävät teltta-alueelle”. 
 
 12.30 Taisteltiin ”ryssän” partiota vastaan. 8.K tappoi noin 20 ”ryssää”. 
 

13.30 Luutnantti Keskitalo saapui ja otti komppanian komentoonsa. Maasto 
haravoitiin ”ryssistä” ja jatkettiin lepoa. Partiokahakoissa oli kaatunut kaksi 
miestä ja yksi mies oli haavoittunut. 

 
16.2.1940  Lepoa ja järjestelyjä komppaniassa. 
 



      11/13 
 
 

21.30 Komppania oli varmistustehtävässä. 
 

17.2.1940 08.00 Komppania vapautettiin varmistustehtävästä. Samalla alistus Lassilalle loppui.  
 

13.00  Komppania lähti pataljoonan komentopakkaan, minne saapui illan hämär-
tyessä. Komppania majoittui teltta-alueelle. 

 
18.2.1940  Komppaniaa täydennettiin. I joukkue lähetettiin Mieronahoon, loppu osa  
  komppaniasta siirtyi Petäjälammelle. 
 
19.2.1940 18.00 Komppaniaa täydennettiin. Komppanian päällikkö siirtyi komentoryhmineen 

Mieronahoon, jossa ennen oli jo IV joukkue. ”Ryssän” partio yllätti kuulo-
vartion, jossa yhteydessä Anselm Kautto kaatui. 
 

20.2.1940  Partiotoimintaa ja asemien tekoa. 
 
21.2.1940  Partiotoimintaa ja asemien tekoa. 
 
22.2.1940  Partiotoimintaa ja asemien tekoa. 
 
23.2.1940  Partiotoimintaa ja asemien tekoa. 
 
24.2.1940 11.30 Partio avasi tulen ”ryssän” partiota vastaan. ”Ryssiä” todettiin kaatuneen viisi. 

Osan kaatuneista sekä haavoittuneista viholliset veivät mukanaan. Sota- 
saaliina saatiin kolme tavallista kivääriä, kaksi puoliautomaattikivääriä, kolme 
käsikranaattia ja patruunoita.  
 

25.2.1940  Partiotoiminta ja asemien parantelua. 
 
26.2.1940  Tuli tykistön tulenjohto. Ammuttiin konekiväärillä häiritsemisammuntaa Mäm- 
  melään. 
 
27.2.1940  Tykistö ampui häiritsemisammuntaa Mämmelään ja Anttilaan. Suoritettiin  
  partiointia. 
 
28.2.1940  Tykistön häiritsemisammuntaa sekä partiotoimintaa. 
 
29.2.1940  Tykistön häiritsemisammuntaa sekä partiotoimintaa. 
 
1.3.1940  Tykistön häiritsemisammuntaa sekä partiotoimintaa. 
 
2.3.1940  Partiotoimintaa. Vihollinen pudotti muonaa kahdesta lentokoneesta Rastin- 
  järven jäälle. 
 
3.3.1940  Partiomme oli kosketuksessa ”ryssän” kanssa. Rastin itäpuolella kiivasta lau- 
  kaustenvaihtoa. 
 
4.3.1940  Rauhallista, paitsi tavanomaista partiointia. 
 
5.3.1940  ”Ryssien” partio ampui pääasemiamme kohden, tuloksetta. Joukkue Siltala  
  alistettiin luutnantti Heikkiselle, samoin toinen konekivääri ”Lukosta”. 
 
6.3.1940  Lentotoiminta erittäin vilkasta. Vihollinen pommitti Mieronahoa. 
 
7.3.1940  Ei erikoista. 
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8.3.1940  Vihollisen lentokoneet laskivat muonaa Rastiin, sekä pudottivat paketteja. 
 
9.3.1940  Vihollisen lentokoneet pudottivat muonaa. ”Ryssä” ampui myös ”Kasakanpiis- 
  kalla.” 
 
10.3.1940  Lentotoiminta oli vilkasta. Omat partiot suorittivat häiritsemistoimintaa. 
 
11.3.1940  Partiotoimintaa. 
 
12.3.1940 Lentokoneet pudottivat pommeja ja ampuivat konekivääreillä useammasta 

kohdasta telttojen läpi. Illalla kapteeni Flink kävi tarkastamassa. Ilmatorjunta- 
 konekivääri saatiin käyttöömme. 
 
13.3.1940 Aamuyöstä saapui kranaatinheitinjoukkue. 
 

04.00 Vänrikki Niemelän joukkue sekä vänrikki Saran johtaman yksi konekivääri läh-  
tivät häiritsemään vihollisen lentokoneiden laskeutumisia Rastinjärvelle. 

 
11.00 Lopetettiin vihollisuudet. Partiot palasivat tukikohtaansa ”Lukkoon”. 

Ilmatorjuntakonekivääri lähti omaan yksikköönsä. 
 

14.3.1940  ”Ryssän” neuvottelijat tulivat valkoisen lipun kanssa Mieronvaaraan laelle  
neuvottelemaan ambulanssi lentokoneiden laskeutumisesta Rastijärvelle. 
Neuvottiin neuvottelemaan Hotakkaan 
 

15.3.1940  Kranaatinheitin lähti yksikköönsä. Asetetut miinat tehtiin vaarattomiksi. 
 
16.3.1940 Aseiden puhdistamista sekä varusteiden, että ympäristön tarkastus, jonka 

yhteydessä kerättiin kaikki arvokas materiaali yhteen läjään. 
 
17.3.1940 Liikana olevat varusteet lähetettiin kasarmille. Samalla seurattiin ”ryssien” 

joukkojen poissiirtoja. 
 
18.3.1940 Valmistauduttiin poislähtöä varten. Lähettiin upseeripartiot Rastiin, 

Mämmelään sekä Klemettiin tarkastamaan ”ryssien” poislähtöä. ”Ryssät” 
lähtivät Kuhmosta suurten korppiparvien seuraamina. 

       
19.3.1940 09.00 Lähdettiin Mieronahosta Särkijärvelle. 
 
 13.00 Majoittuminen Särkijärvelle. 
 
 18.00 Saunomista. 
 
20.3.1940 08.00 Varus-, ja asehuoltoa. 
 
 13.00 Saunomista. 
 
21.3.1940  Lepoa. 
 
22.3.1940  Lepoa ja saunomista. 
 
23.3.1940  Lepoa ja varusteiden kuntoon laitamista. 
 
24.3.1940 08.00 Aseiden puhdistamista. 
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 13.00 Asetarkastus. 
 
 16.00 Varusteiden korjausta ja puhdistusta. 
 
25.3.1940 08.00 Hiihtoa ja saunomista. 
 
26.3.1940 08.00 Majoitusalueen puhdistamista. 
 
27.3.1940 07.00 Lähtö Särkijärveltä kohti Lieksaa. 
 
 20.30 Majoituttiin telttoihin Tuppuranvaarassa. 
 
28.3.1940 08.00 Jatkettiin matkaa Lieksaa kohti. 
 
 18.00 Majoituttiin telttoihin Nurmijärvellä. 
 
29.3.1940 08.00 Siirtyminen sisämajoitukseen. 
 
30.3.1940 – 7.4.1940 Komppania oli sijoittuneena Lieksan Nurmijärvelle, josta siirtyi 8.4.1940 Liek-
  saan. 
 
 
   
      

  
  
       
  
 
 
 
  
  
 
 
 
       
   
 
 
  
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 


