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8./JR 27 
 
 

SOTAPÄIVÄKIRJA 
 
 

17.1.1940 – 14.3.1940 
 
 
 
 

8./JR 27 perustettiin Kemissä YH:n aikana Perä-Pohjolan miehistä, osaksi rykmentin kolmatta pataljoonaa. 
Joulukuun 1939 ensimmäisinä päivinä komppania siirtyi pataljoonan mukana Suomussalmelle, josta 
voittoisten taistelujen jälkeen komppania siirrettiin 19 -20.1.1940 Kuhmon rintamalle. Komppanian 
päälliköksi määrättiin vänrikki Vierimaa. Siirtymiskäskyn komppania sai Suomussalmen Purasjoella. 
 
 
17.1.1940  Jatkamme linnoitustöitä Purasjokilinjalla. Vänrikki Vierimaa saapuu sairaslo- 
  malta ja komennetaan komppanian päälliköksi. 
 
18.1.1940  Entisellä paikalla, ei erikoista. 
 
19.1.1940 16.00 Alamme valmistelemaan lähtöä, josta emme varmasti tiedä mihin. Uskomme,  

että pääsemme lepäämään. Lähdimme marssille, hiihtomatkaa edessä oli 7 
km, sitten nousimme autoihin ja olimme matkalla Kuhmoon. Hyrynsalmella 
kolonna pysähtyi. On kova pakkanen ja miehet ovat kylmissään. matka jatkui 
aina päiväntuloon asti.  
 

20.1.1940 Saavuimme Kuhmon kirkonkylän eteläpuolelle, 7 km päähän Kuhmonniemelle. 
Olimme kovasti kylmissämme. Rupesimme pystyttämään telttoja, osa pääsi 
sisälle Pääkkölän taloon. 

 
21.1.1940 Parantelemme edelleen majoituspaikkaamme ja rupeamme saunomaan. 
 
22.1.1940 Samassa paikassa. Asumista ja muutoinkin samaa, saunomista ja lepäämistä.  
 Vihollisen lentokoneita on aina näkyvissä. 
 
23.1.1940 Jatkamme edelleen saunomista ja lepäilemme, hoidamme varusteitamme 

tulevaa taistelua varten. Vihollisen lentotoimintaa näkyy muutaman kerran 
päivässä. 

 
24.1.1940 Asumme edelleen Pääkkölän maastossa, osan majaillessa talon sisällä. Lento- 
 toiminta on ollut vilkasta. Kirkonkylään vihollisen lentokoneista pudotetaan 

kymmeniä palo-, ja sirpalepommeja jotka saavat aikaan vähäisiä vaurioita. 
 
25.1.1940        01.00 Komppania lähtee marssille Lammasperäntietä. Miehistö hiihtää tien kumpaa-

kin puolta. Kuormasto seuraa mukana. Marssimme yhdeksän tuntia, välillä 
ruokailemme. Maasto on erittäin vaikea hevosille, jotka tahtovat uupua. 

 
                          10.00 Saavumme perille ja rupeamme pystyttämään telttoja. 
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26.1.1940  Aamulla korjaamme telttoja ja paikkoja kunnostamme ilmavaaraa vastaan.
  Lentotoiminta on vilkasta ja pommeja putoilee läheisille soille joissa ei ole 
  ketään. 
 
27.1.1940  Asumme samalla paikalla. Lentokoneet pommittavat lähiseutuja kovasti, mut- 
  ta ne eivät saa mitään vahinkoja aikaan. 
 
28.1.1940  Olemme teltoissa samassa paikalla. Alikersantti Väänänen lähetetään hake- 
  maan siviilitavaraa Sotkamosta. Kaksi miestä tulee sairaalasta. 
 
29.1.1940  Asumme samassa paikassa. Aurinko näkyy ensikertoja tänä aamuna. Päivällä  
  saamme lähtömääräyksen ja illalla tapahtui lähtö. 
 
30.1.1940 04.00 Saavumme Kälkäsenjärven eteläpuolelle, jonne pystytämme teltat ja majoi- 
  tumme päivän ajaksi sillä vihollisen lentotoiminta on aika vilkasta. 
 
31.1.1940 02.00 Komppania lähtee etenemään ja kohtaa vihollisen. Järven toisella puolella 
  taistellaan koko päivä ja maantie otetaan haltuun enne pimeän tuloa. 
 
1.2.1940  Taitelua molemmin puolin maantietä. ”Ryssät” perääntyvät vähitellen korsui- 
  hinsa. 

Oskari Moilanen ja Uuno Vuontisvaara kaatuivat ja vänrikki Söderström 
haavoittui. 
 

2.2.1940  Kovaa taistelua korsujen edustalla koko päivän. Armas Mähönen ja Arvo Raa- 
  sakka haavoittuivat. Illalla komppaniasta lähetettiin kaksi hiihtopartiota. 
 
3.2.1940  Samanlaista toimintaa. Komppaniasta lähetettiin kolme hiihtopartiota ”ryss- 

sien” kiusaksi. Partiot palasivat ilman tappioita. Alikersantti Partilan partio jäi 
JR 65:n mukaan kun vihollinen tukki paluutien joka puolelta. 
 

4.2.1940  Samanlaista taistelua edelleen. Ilmari Jokiniemi kaatui ja Alpo Kovakka, Väinö  
  Jääskeläinen, Kalle Yranroot (eps nimi) ja Valmari Heikkinen haavoittuivat. 
  Muuten komppania on samassa paikassa. 
 
5.2.1940  Vartiopalvelusta on kaikilla suunnilla. Vihtori Tuovinen, Toivo Möttönen ja 
  Einari Peltomaa haavoittuivat. 
 
6.2.1940  Saamme lisämiehiä kaksitoista ja sairaalasta palasi kaksi miestä. Muuten  

komppania on samassa paikassa. Löytövaarasta saadaan saaliiksi ”ryssiltä” 
autoja joissa lastina on votkaa ynnä muuta rojua. ”Vähän juhla tuuli”. 
 

7.21940 - 9.2.1940 Komppania jaetaan uudelleen. Kolmas joukkue yhdistetään Huuhanantin  
porukkaan ja se porukka lähtee Saunajärvelle. Vääpeli ja neljä hevosta sekä 
kenttäkeittiö menevät mukana. 
 

10.2.1940 Komppania on edelleen neljässä osassa, Losossa, Löytövaarassa, Saunajärvellä 
ja pataljoonaan yhdistettynä. taistelut jatkuvat edelleen. V Toivola, Mäntylä ja 
Salmela kaatuvat ja P Raasakka haavoittuu. 

 
11.2.1940 Samanlaista toimintaa. Joukkueet ovat samoissa paikoissa. Uuno Puolakka 

kaatui. Vihollinen ampuu lentokoneista leirialuettamme saamatta aikaan   mi-
tään tuhoja. Omia hävittäjiä kävi kolme kappaletta jotka ampuivat vihollisen 
pommikoneita joista arveluiden mukaan tuki alas neljä kappaletta. 
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12.2.1940 Edelleen samanlaista toimintaa ja komppania on edelleen samoissa paikoissa. 
 Ei tappioita. 
 
13.2.1940 Komppania toimii edelleen samanlaisissa olosuhteissa. Toinen joukkue palaa  
 pataljoonaan. 
 
14.2.1940        01.00 Komppanian toinen joukkue lähtee hiihtopartioon puhdistamaan Niskavaaran 

taloa ”ryssistä” Talosta tuhotaan muutamia kymmeniä ”ryssiä”. Aamulla 
joukkue palaa ilman tappiota. Muut joukkueet ovat samoissa paikoissa. 
”Ryssän” partio hyökkäsi kuormaston kimppuun ja piti kuormastoa paikallaan 
yhden vuorokauden ajan. Hiihtopartion hyökkäyksessä kaatui Urho Kiviniemi. 

 
15.2.1940        06.00 Herätys. Toimitus-, ja toisella joukkueella aamukahvi.  
 
                          10.00 Toinen joukkue lähtee rykmentin komentopaikan …. (eps) puhdistukseen. 

Toimitusjoukkue jää paikalleen, muut joukkueet ovat Losossa Huuhanantin 
mukana samanlaisessa toiminnassa. Muutoin ei mitään erikoista. 

 
16.2.1940        06.00 Herätys toimitusjoukkueelle ja v.p:n miehille. Suoritamme vartiopalvelusta 
 leirialueella. Muut joukkueet ovat entisissä paikoissa. ”Ryssän” lentokoneet 

lentävät kovasti yllämme, muuta eivät ammu, eivätkä muutenkaan saa mitään 
tuhoja aikaan.  

 
17.2.1940        06.00 Herätys toimitusjoukkueelle ja v.p:n miehille. Muut joukkueet ovat entisissä  
 paikoissaan kolmessa osassa. Toimitusjoukkue suorittaa vartiopalvelusta 

leirialueella. Vihollisen lentokoneita on jatkuvasti, mutta ne eivät tee mitään 
tuhoja. 

 Vihollispartioita on tulossa etelästä. Saimme käskyn olla valmiina asemiin 
menoa varten, mutta vihollinen ei tullutkaan. 

 
18.2.1940 Samanlaista toimintaa kuin edellisinäkin päivinä. Osasto Huuhanantilla 

Saunajärvellä on kovasti tappioita.  
 
 Kaatuivat: 
 
 Juho Juntunen ja August Ollila 
 
 Haavoittuivat: 
 
 Veikko Hiljanen, Akseli Mettiäinen, Matias Kustula, Eino Leinonen, Juho 

Parviainen ja Paavo Väisänen, Armas Puolakka. 
 
 Sairastuivat: 
 
 …. (eps nimi) Leinonen, Kalevi Kangas ja Erkki Ylitöpsä. 
 
19.2.1940         05.00 Vihollinen hyökkää Ukonvaaraan ja ottaa suurella ylivoimalla haltuunsa sen 

haltuunsa. Vänrikki Johnheim perääntyi muutamia satoja metrejä. Muuten 
samanlaista toimintaa. Kenttäkeittiö viedään osasto Vierimaan mukana. 
Vääpeli Rontu meni mainitun osaston mukana. Muuten samanlaista toimintaa. 
Joukkue Huuhanantti tuli pataljoonan yhteyteen.   

 
20.2.1940 Aamulla osastot Johnheim ja Kuula ottavat Ukonvaaran takaisin ”ryssiltä”. 

”Ryssä” kärsii suuria tappioita, saaliina useita pienoisheittimiä ja muita 
jalkaväen aseita. 
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21.2.1940 Komppanian toimitusjoukkue on Reuhkavaarassa. Vänrikki Johnheimin muka-

na on edelleen Ukonvaarassa noin 60 miestä ja komppanian päällikön mukana 
Löytövaarassa loppuosa komppaniasta. Vihollisen lentotoiminta oli iltapäivällä 
erittäin vilkasta.  

 Omat tappiot 15 -22.2 välisenä aikana olivat seitsemäntoista miestä kaatu-
neina ja haavoittuneina. 

 
23.2.1940 Komppania on samoilla paikoilla. Vihollinen teki heikkoja yrityksiä, jotka 

torjuttiin ja aiheutettiin viholliselle raskaita tappioita. Lentotoiminta on 
vilkasta lumisateesta huolimatta. Yksi mies haavoittuu ja yksi mies sairastuu. 

 
24.2.1940 Aamulla tuli huhu ”tossuryssien” tulosta. Partio lähti näitä vastaan, mutta 

ilmenikin ettei näitä olekaan liikkeellä. 
 
25.2.1940 Samanlaista toimintaa kuin edellisinäkin päivinä. ”Ryssä” lentää kovasti. 
 
26.2.1940 Toimitusjoukkue muuttaa asuinpaikkaa vähän ylemmäs Reuhkavaaran mäkeä. 

Taistelevat osat ovat entisillä paikoillaan. Vihollisen lentotoiminta on erittäin 
vilkasta, ampuivat konekivääreillä ja heittelivät hävittäjistä pommeja kaikille 
leirialueille saamatta muuta aikaan kun jonkun hevosen menetyksen. 

 
27.2.1940 Aamulla aloitetaan päivärahojen maksu. Muuten samanlaista kuin edellisi-

näkin päivinä. 
 
28.2.1940 - 6.3.1940 Välisenä aikana komppania toimi samoissa paikoissa. Vihollinen aloittaa 

useampia päiviä kestävän hyökkäyksen Löytövaaran suunnalla, voimakkaan 
tykistötulen tukemana. Lentotoiminta on erittäin vilkasta, vaikka muutamina 
päivinä on ollut lumituiskujakin. Ajoivat muonaa suurilla pommikoneilla 
Losoon ja Saunajärvelle. 

 
7.3.1940 Muutamme leirialuetta 2 km pohjoiseen. Rupeamme korsun kaivuuseen, 

komentoryhmä ja toimitusjoukkue. Vihollisen tykistötuli on kova. Löytövaaran 
suunnalla vihollinen yrittää hyökätä, mutta tuloksetta. Oma komppania on 
vartiossa Loson kummallakin puolella. Ilmatoiminta on vilkasta. 

 
8.3.1940 Asumme korsussa, komentoryhmä ja toimitusjoukkue. 
 
9.3.1940 Aamulla aamukahvi. Komppania on edelleen samoissa tehtävissä. Vain 

Johnheimin joukkueesta lähtee 20 miestä Löytövaaraan. Muuten samanlaista 
toimintaa.  

 Tappiot: Rissanen, Tuure Kuru, Arttu Pulkka ja Kalle Virpiö haavoittuivat. 
 
10.3.1940 Edelleen samanlaista toimintaa koko on koko komppanialla. Lehtovaaran 

riihestä laitetaan sauna, jossa osa komppaniasta saa kylpeä. Illalla 
komppaniaan tulee 19 täydennysmiestä, kaikki vanhaa kaartia, 94-97 
syntyneitä, Savon maakunnan miehiä. Tappiota ei ollut. 

 
11.3.1940 Komppania oli aamupäivällä samoissa vartiopaikoissa. Täydennysmiehiä tuli 

vielä viisi lisää, samoja kuin edellisenä illalla. Komppania sai lähtökäskyn 
Löytövaaraan. Sinne menee vänrikki Vierimaa ja vänrikki Kuula joukkueineen. 
Johnheim jäi Ukonvaaraan 14 miehen ja ”Kis” komppania osan kanssa. 

 samana iltana tuli tappioita vihollisen ankaran tykistötoiminnan johdosta. 
 
12.3.1940 Kaatuivat Altring Lokka ja Matti Maijala. Akseli Apukka ja Yrjö Sarvisto 

haavoittuivat. 



     5/5 
 
 
13.3.1940 Aamulla oli vihollisen kovaa tykistötoimintaa, samalla jatkuu myös lentoaseen 

vahva toiminta. Oma komppania on asemissa edelleen ja torjui vihollisen 
tuliset hyökkäykset. Yhtä äkkiä, kello 11.00 lakkaa kaikki toiminta. Kuluu 15 
minuuttia, eikä kuulu vieläkään mitään. 

 Nyt tuli sanoma: RAUHA sanaa ei tahdo uskoa kukaan. Pojat ovat iloissaan, 
vaikka tuntuu vähän uskomattomalta, että vielä joskus lakkaa kuulumasta 
ainainen ampumapaukutus. Vähitellen pääsemme todellisuuteen, että rauha 
on solmittu Neuvostoliiton kanssa. 

 
14.3.1940         06.00 Aamulla viedään tästä etuvartioon, joka on edelleen. Linjat on vedetty yksi 

kilometri taakse, samoin on tehnyt myös vihollinen. Alkaa kuormaston 
puhdistus ja kuormaus marssia varten. 

 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
     
 
 
      

  


