
Vuoksela-Seura ry Er. P 5 Sotapäiväkirja 6.10-1939- 18.2.1940

Vuoksela-Seura ry

Päiväys klo Tilanne (käskyt ja määräykset) Huom!

1939.10.06 4.00 Reserviläisten hälytysmääräykset lähti liikkeelle.

1939.10.06 22.30 Saapuivat ensimmäiset reserviläiset.

1939.10.07 23.00 Olivat saapuneet reserviläiset suurimmalta osin.

1939.10.09 12.00 Puuttuu patalj:n vahvuudesta 43 miestä, jotka luvattu täyttää JP 2:sta

1939.10.10 12.00 Patl:n yksiköt täysivahvuiset ja varustetut

1939.10.10 9.00 Yleinen tilanneselostus yksiköiden päälliköille ja miehistöille

1939.10.10 12.00 Siirretään 2 komp. Nirkkolaan, jonne majoittui

1939.10.11 1.30 Saapui Käkisalmelta Pt. joukkue, 18 miestä

1939.10.11 7.30 Tilanne selostus yksiköiden päälliköille

1939.10.11 Siirrettiin 1/ErP5 Nirkkolaan

1939.10.11 12.00 Siirrettiin 3/ErP5 Nirkkolaan

1939.10.11 13.00 Siirrettiin kev.kol. kunnantoimistosta Isoon Pappilaan

1939.10.11 14.00 Siirrettiin kkk:sta 1-joukkue Nirkkolaan

1939.10.11 21.00 ErP5 esik.siirrettiin Nirkkolaan ja majoittui kansakouluun

1939.10.12 10.00 Siirrettiin esik.komp.Kahkarlaan, jonne majoittui

1939.10.12 10.00 Siirrettiin KRH Nirkkolaan

1939.10.13 11.30 Saapui tilanne selostus AKE:sta

1939.10.13 12.45 Lensi 9 venäläistä pommikonetta Nirkkolan yli kansakoulun kohdalta länsi-itä suunnassa ja häipyi Lipolan suuntaan

1939.10.14 12.00 Joukkojen saavuttua edellä mainittuihin majoituspaikkoihin aloitettiin varustustyöt linjoille Latojärvi-Jukkosoja ja 

Koivulanjärvi-Nirkkola-Mataoja

1939.10.14 14.00 Saapui L-Ryhmän Pion. käsky Liite Nro1

1939.10.14 18.30 Yksiköiden päälliköille tilanne selostus ja käsky etumaaston sulutus ja ansoitustyöstä

1939.10.15 9.00 Lähetetty L-ryhmän esik.taan patl:n suunnitelma sulutus ja ansoitustöistä

1939.10.15 10.00 Yksiköiden päälliköt käskyn jaossa, jossa selostettiin varustus ja sulutustöiden suoritusta

1939.10.15 10.30 Saapui tilanne selostus AKE:sta ja AK:n komentajan antamat ohjeet taktillisesta toiminnasta ja pans.torjunnasta, jotka 

selostettiin yksiköiden päälliköille. Samalla luettiin AK:n päiväkäsky Nro 2 ja kirjelmä kuunteluvaarasta

1939.10.16 9.00 Lähetetty L-ryhmän esik.taan peitepiirros suoritetuista sulutuksista

1939.10.16 19.00 Yksiköiden päälliköt käskyn otossa

1939.10.17 10.30 Saapui ll. AK:n puhelinluettelo

1939.10.17 10.30 Saapui tilannetiedotus 16.10.39

1939.10.17 19.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa, Annettiin käsky 2k ja 3k. siirtymisestä Vaittilaan suorittamaan työpalvelusta

1939.10.18 9.00 Peitepiirros L-ryhmän esikuntaan suoritetuista murrostöistä

1939.10.18 14.30 Siirtyivät 2 ja 3k Vaittilaan ja majoittui 1.joukkue 2k:sta 

jäi Mattilaan

1939.10.18 19.00 Yksiköiden päälliköt (paitsi 2 ja 3k. päälliköt) käskynotossa

1939.10.19 9.00 Peitepiirros L-ryhmän esikuntaan murroksesta

1939.10.19 15.00 Saapui P.j.joukkueen kokoonpano luettelo
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1939.10.19 10.00 Saapui ll. AKE:n päiväkäsky Nro 4

1939.10.19 11.30 Saapui LIITE ll. AK:n kirj. 63/ll/44sel/39

1939.10.19 15.00 Pt.joukkue saapui patl:aan Viipurista

1939.10.19 18.00 Kirjelmä tuntolevyluettelosta ja sotilaspassin säilyttämisestä

1939.10.19 14.35 Sattui räjähdysonnettomuus Riihiänmaastossa 3 kuollutta, 2 haavoittunutta

1939.10.19 19.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.10.20 11.30 Kirjelmä ilm.huomioista sotaharj 6-13/8.39

1939.10.20 15.00 Käskyn anto yksiköiden päälliköille

1939.10.20 15.15 Peitepiirros varustustöistä 2 Pr. esik:aan

1939.10.20 20.05 ll AKE:sta uusi puh.luettelo

1939.10.21 9.45 Peitep.murrostöistä L-ryhmän esik:aan

1939.10.21 10.00 ll AKE:sta pvk.Nro 6

1939.10.21 15.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa ja oppitunti räj.aineiden käytöstä

1939.10.21 15.45 L-ryhmän esik:sta pion.käsky Liite Nro 2

1939.10.21 19.30 Palautettu ryhmän esikuntaan kirj. 129/ll/48

1939.10.22 13.40 Peitenimet esik. ja joukk.os. nimeämistä varten

1939.10.22 15.00 Käskkynjako yks.päälliköille ja käynti maastossa

1939.10.22 15.00 Patl:n päiväkäsky Nro 3

1939.10.23 11.00 Siirtyivät 2 ja 3 komppania Vaittilasta Nirkkolaan. 2K Kahkaalaan ja 3K Osuuskaupalle

1939.10.23 15.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa

1939.10.24 11.00 Yksiköiden päälliköt saivat erilliskäskyt tiedustelutehtävistä pataljoonan siirtämisestä uuteen ryhmitykseen

1939.10.24 Saapui L-ryhmän käsky uutta ryhmitystä varten Liite Nro 3

1939.10.24 15.00 Yksiköiden päälli käskynotossa. Annettiin patl.ryhmityskäsky

1939.10.25 7.00 Siirtyi Patl. seuraavaan ryhmitykseen 1k Rampalaan. 2k Jukkosoja linjalle. 3k. Höltänmäelle

KKK. Lemmettylä-Hiekkamäki, paitsi 1joukkue jäi Jukkasojalle.Tyk.k Lipolaan alistettuna JP2:lle- 1tykki 

Rampalaan. Esikunta ja esik.k. Koivulaan. Kal. edelleen Jsvssa Pappilassa. Siirtyminen ja majoitus oli valmiina 

klo 12

1939.10.26 9.00 Peitepiirros L-ryhmän esik. ansoituksista

1939.10.26 15.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa

1939.10.26 16.15 Saapui kirjelmät sääennustuksista säätied.salakirj. ja sovit yhteysm.

1939.10.27 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.10.27 15.40 Saapui kirjelmä säätiedoituksista.

1939.10.28 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.10.30 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.10.30 15.55 Saapui L-ryhmän ensimmäinen sotatoimikäsky. Liite Nro 4

1939.10.31 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa, jolloin selostettiin patl:n tehtävä ryhmän käskyn perusteella.

Tehtävä sama kuin aikaisemmin annetuissa suullisissa käskyissä. Ryhmitys ja majoitus pysyi samana.

1939.11.1 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa. Selostuksia varustustöistä, tiekorjauksista ja huollosta

1939.11.2 10.00 L-ryhmän esikuntaan peitepiirros ansoituksista

1939.11.2 14.00 Käskynjako yks.päälliköille.

1939.11.3 8.45 Div. kirjelmä kenttäpostin järjestelystä saapui

1939.11.3 14.00 Yks.pääll.käskyn otossa

1939.11.3 15.30 L-ryhmästä sovitut merkit rad.liikenteessä

1939.11.4 14.00 Käskynjako yks.päälliköille.

1939.11.6 11.00 Käsky 3K:lle siirtymisestä toiseen majoitukseen
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1939.11.6 12.30 Ryhmän pion käsky Liite Nro 5

1939.11.7 10.30 3K.siirtyi Keisarinmäen maastoon jonne majoittui telttamajoitukseen

1939.11.8 14.35 Ryhmän pioneerikäsky Liite Nro 6

1939.11.9 11.00 Annettu Patl:n käsky ilmatorjunnasta ja ilmahälytyksistä.

1939.11.10 8.45 Saapui L-ryhmän toimitasuunnitelma. Liite Nro 7

1939.11.11 13.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.11.12 12.00 Divisioonasta tilanne tiedoitus.

1939.11.18 13.00 Käskynjako yksiköiden päälliköille. Selostuksia töistä ja uusien esteiden rakentamisesta.

1939.11.21 14.00 Yksiköiden päälliköt käskynotossa.

1939.11.23 9.00 Saapui 1.Div. Pion.käsky Nro 3 Liite Nro 8

1939.11.30 7.00 Ampui vih. ensimmäiset tykin laukaukset. Räjähdyksiä Koivulassa ja Valkjärvellä

7.30 Patl:n esikunta Pekin taloon Nirkkolassa ja Perkkalassa

8.50 Irrottautui Er. K 5:n partiot Korpikylästä.Härkäjoki miehitetty ja kompp Pohjalaisten mäellä.

Kauksamo sytytetty palamaan.

9.00 Kolme vih.konetta Lipolassa

9.30 Lentokoneen surinaa Nirkkolan yläpuolella näkymättömissä

1939.11.30 10.00 Saapui ensimmäinen haavoittunut Nirkkolaan

10.00 Saapui haavoittunut Lipolasta Tyk.K:sta Nirkkolaan joka matkalla oli kuollut

10.00 Tykistötulta harvakseltaan vih. puolelta

11.30 L- r:stä tieto vih. tunkeutumisesta jostain kohtaa Lipolassa läpi n. 2 joukkuetta

Taistelut käynnissä Lipolassa Joukot:3K Ratsjärvellä, 2K Jukkasojalla, 1K ja KKK Rampalassa, Esik.kompp 

Nirkkolassa

15.30 Vih.tyk tulta Lipolaan, Valkjärvelle ja Nirkkolaan. Valkjärven kas.alueella tulipaloja.

17.00 Käsky kompp. Hyttiselle vetäytyä Pulkkisen linjalle, koska vih. n. 2K oli saarrostamassa sitä Lipolan maastossa

22.30 Saapui Nirkkolaan yksi Kompp. (2/EP2) ja majoitui kylään 

23.00 Kompp.Hyttinen Pulkkisen mäellä. Muuten entiset asemat.

24.00 Saapui ryhmä L:n käsky 4411/lll/3g sal

1939.12.1 1-7.00 Jokseenkin rauhallista

1939.12.1 7.00 Kiivasta taistelua Lipolassa, tykistö ja kk-tulta. Kompp Hyttinen joukkueella päässyt Kauksamoon,

josta kuitenkin palannut takaisin.

11.00 Taistelut Lipolassa jatkuvat yhä taistelut. N.2 komppaniaa vihollisia Kauksamossa

13.00 Luutn. Valkoselle käsky siirtyä Nirkkolaan jossa varmistus ja majoitus Koivulaj.-Nirkkola

19.00 Käsky luutn. Uimoselle vetäytyäMutaojalinjalle Nirkkolasta länteen ja luutn.Hyttiselle vetäytyä Nirkkolan estelinjan

taakse Palokunnan talolle reserviin.

21.00 Saapui luutn. Valkosen joukot kaikki.

22.00 Irrottautui luutn. Hyttinen Palkkisesta kiivaan taistelun jälk.

1939.12.2 6.00 3K Koivula-Nirkkola. 2K Nirkkola-Rautjoki. 5Er K Nirkkolassa palokunnantalon korkeudella.Lisäksi 2 pt.tykkiä

Tiinamäki-Liski.

7.00 Vih.tykistö pommitti kiivaasti Valkjärveä ja Nirkkolaa.

1939.12.2 8.30 Loppui tykkituli Nirkkolaan

8.30-9.00 Useita vih. pommikoneita yläpuolellamme sekä 4 hävittäjää.

12.00 Viholliseen ei kosketusta.

16.00 2K ilmoittaa Mutajoella liikkuvan useita vih.hv.

16.30 Siirtyi 1 Pt.tyk. Valkeamatkan kansakoululle.

17.00 3K ei kosketuksessa viholliseen.
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17.00 2K ilmoitti kaksi komp.vih.liikkuvan Mutajokilinjan edessä. Annettiin käsky 5ErK:lle tehdä tarvittava vastaisku

Pantmäelle Mutajoki linjalla.

18.00 Ilmoitus 2K:lta Mutajokilinjalla ainooastaan vih.partioita jotka karkoitettu.

18.00 Saapui L-ryhmän käsky Nirkkolan kaistalle Majuri Tähtiselle alistettiin Er P5

18.00 l/JR32 5.RajaK ja Tst tykkijoukkue/ JR32

23.00 Rauhallista , kosketus viholliseen Suontakajokilinjalla

1939.12.3 1.00 Er P5 (2K, 3K, 5ErK+ 9kk) kapt.Korttilan komennossa sai käskyn vetäytyä Nirkkolasta linjalle Jutikkala-

Simonmylly- Ruokosuo

2.00 Käsky vetäytymisesta komppanian päälliköille

4.00 Yhteys poikki vasemmalla olevaan 1K:aan

5.00 Ilmoitus res.vänr. Lipposelta  joka oli lähetetty  ottamaan yhteyttä vasemmalle että 1K vetäytyy Rampalasta 

Valkjärven eteläpuolitse Valkjärvelle pappilan mäelle. 6kk./ptT.?

6.00 Er P5 lähti Nirkkolasta jolloin kylä sytytettiin tuleen.

9.00 Saapui Patl linjalle Jutikkala-Simonmylly-Ruokosuo, jonne asettui asemiin ja majoittui.

Patl:lta alistettu 3/JR33

12.00 Patl Korttilan lohkolla rauhallista.

18.00 Valkjärven suunnassa taisteluita.Patl. ei kosketuksessa vih.Valkjärvellä patl.Luomala taistelussa

1939.12.4 4.30 Ilmoitus vih.läpimurrosta Suursuon suunnassa joka osoitautui perättömäksi.

12.00 rauhallista ei kosketusta viholliseen.

16.00 Saapui L-ryhmän marssikäsky

18.00 Käsky marssista Äyräpäähän

20.00 Lähti patl. marssille Äyräpäähän jonne saapui 5/12 klo 5 ja majoittui.

1939.12.5 22.00 annettiin käsky marssivalmisteluista Korpiojaan. jalj 6.12

23.00 Marssi järjestettiin autokuljetukseksi asti

1939.12.6 1.00 Lähti ensimmäinen kolonna Korpiojaan ja koko kuormasto E.Y.V

7.00 Kuljetus suoritettu loppuun , kuormastot saapuneet ja patl majoitettu Korpiojaan

8.00 Patl tulee toimimaan JR33:n reservinä.

8.30 Ilmoitus vih.läpimurrosta jolloin Patl hälytettiin, mutta osoittautui läpimurto torjutuksi JR33 taholta pienillä voimilla.

1939.12.6 23.55 Div.käsky, rykmentin käsky ja tilanne selostus saapuivat.

24.00 Patl alistettu 11.D:lle ja tulee toimimaan Pasurin lohkolla JR33:n reservinä.

24.00 Muutamia harvoja kiv.laukauksia ja oman tykistön ammuntaa.

1939.12.7 24.00 Ei mitään erikoista patl:n osalle. Aika käytetty lepoon.

1939.12.8 10.00 Eri käsky valmistautumisesta tiedusteluun Valkjärvelle.

12.00 Lähti Patl liikkeelle suunnassa Niinimäki-Simonmylly-Liivola

15.00 Ensimmäinen kosketus vih. Linnamäellä: n.30 vih ja kaksi autoa

16.00 Vih.karkoitettu. Autot vallattu, 1 vanki ja 3 kuollutta vihollisella. Meillä 1 haav. ja 2 kaatunut.

17.00 Laurilan talon riihessä vihollinen, jota tuhoamaan lähetettiin joukkue Seppälä 3K:sta, vänr. Seppälä kaatui. 

Vihollinen tuhottu riiheen n.20 miestä.

18.00 Patl jatkoi etenemistä Lamminpään myllylle ja Valkeamatkaan jonka tavoitteen saavutti 22.30

1939.12.8 23.00 Saavuttivat partiot Ison Pappilan jolloin tuhottiin kaksi vihollisen kuorma-autoa.

23.00 Saapui käsky Patl palata entiseen majapaikkaansa jonne saavuttiin 9/12 klo 1.00

1939.12.9 12.00 Patl levossa. Ainoastaan miehistö kaivoi itselleen suojakuoppia ja opetettiin uusia panssariesteitä.

1939.12.10 8.00 Aloitettiin kaivamaan panssariestettä.

1939.12.10 18.00 Saapui puh.sanoma Patl:n siirtämisestä Muolaan kannakselle.

1939.12.10 22.00 Lähti Patl marssille Punnus-Kuusaa -Paakeli ja saapui Paakelinkankaalle jonne majoittui 11/12 klo 15.30
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1939.12.11 16.00 Patl levännyt koko päivän.

1939.12.11 20.00 Alkoi vaihto l/JR30:n kanssa jolloin Patl siirtyi etulinjaan ja miehitti lohkon Kirkkojärvi-Yskjärvi seur.

TK Pälkilässä, 2K Kirkkomäen lohkolle ja KK:t etulinjassa kaikki.3K reservinä pisteessä 42. Kuormastot:

1Komp Parkelinkylässä, loput Paakelinkankaalla.

1939.12.12 4.00 Vaihto suoritettu loppuun.

9.00 Alkoi vih. tykistötuli. Tuli hajanaista.

18.00 xxxxx

1939.12.13 6.00 Vih.aloitti kiivaan tykistökeskityksen n.10 min ajaksi.Osumia komentopaikan läheisyyteen, reservin 

komentotelttaan, keskuskorsun läheisyyteen y.m. laajalle alueelle

10.00 Klo10 alkoi vihollisen tykistön ja Krh:n keskityksen koko päävastarinta-asemaan.

Päämaaleina kirkonmäki, metsäkannas lohkon keskellä. Tuli yleensä hajanaista ja huonosti johdettua.

12.00 Vih.jalkaväkeä n.2k metsäkannaksella ja joukkueen verran kansakoulunmaastossa ja 4 KK:t vasemmalla

myös 4kk.

15.00 Hyökkäys Pällilää vastaan mutta ajettiin takaisin. N. 5 ryssää kaatunut. Näyttäytyi hv.metsäkannaksella

Puh.johdot poikki koko päivän 

23.00 Partio 3K:sta ei päässyt Rauhala-Lehto-ojaa pitemmälle.

1939.12.14 1.00 Yö jokseenkin rauhallinen lohkollamme. 3K:sta 2 partiota, ei erikoista.

9.00 Alkoi vih. tykistöja krh ampuajota kesti koko päivän.Tuli oli hajanaista paitsi Muolaan hautausmaalle tarkkaa.

Luutn.Kettunen Lauri kaatui siellä kranaatin kappaleesta.

15.00 Tykistötuli kovempaa. Kansakoulun raunioissa rakennuspuuhia ryssillä.

1939.12.15 1.00 2 Partiota 3K:sta mutta eivät päässeet läpi ryssien varmistuslinjasta. Yö rauhallinen.

10.00 Vih alkoi tavanmukaisen tyk ja krh keskityksen Kirkkomäelle ja Pällilään.

14.00 Täysosuma , krh/tykistön sirpale korsuun  jolloin 5 miestä haavoittui.

17.00 Tuli lakannut. Hiljaista

1939.12.16 2.30 Partio 3K:sta ja tuhosi vihollisen havumajan käsikranaateilla ja konepistoolitulella.Yksi mies sotam Sihvo jäi 

vih. puolelle.

10.00 Vih. ampuu aina silloin kun liikkui yksikin mies maastossa.

14.00 Osui osuma korsuun jolloin 2 miestä 2K:sta kaatui.

17.00 Rauhallista lohkollamme.

1939.12.17 6.00 Yö rauhallinen

8.00 Tuli sotam.Sihvo kertomaan seikkailuistaan. Hän oli palannut omien linjojen läpi n. klo 2.00 yöllä.
Oli loukannut päänsä edell. yönä juostessaan kun havumaja oli hävitetty. Kun hän jälleen tuli tajuihinsa olivat toverit 

kaukana. Vietettyään päivän kaivautuneena lumihankeen vih.patterin läheisyydessä, hän illan hämärtyessä alkoi 

pyrkiä takaisin. Tullessaan takaisin hän oli tavannut 10 miehisen vih.joukon jonka kylmäverisesti ampui viimeiseen

mieheen konepistoolillaan. Komentaja nimitti Sihvon urhoollisesta toiminnasta korpraaliksi.

8.25 Alkoi vih.tykistötuli, mutta Sihvon ilmoituksen mukaan ampui oma patterimme jonka jälkeen ammunta lakkasi.

14.30 Harvaa vih.tykistö ja krh tulta.

1939.12.18 6.00 Yö rauhallinen. Partiot eivät päässeet läpi.

8.05 Alkoi vih. kiivas tykistötuli lohkollemme.Samalla ampui vih.Paakelin kylää.

17.00 Koko päivän kestänyt tykistötuli lakannut.Paakelista haavoittui 1K:n kuormastosta 5 miestä kranaatin sirpaleesta

Samoin 4 2K:sta ja yksi 1K:sta

1939.12.18 8.00 Yö rauhallinen

13.00 Harvaa tykistötulta. Yksjärven eteläpäässä havaittu vih. patteri.

1939.12.19 9.00 Yö rauhallinen

12.00 Vih. ampuu tykistöllään vain silloin kun joku näyttäytyy

Page 5



Vuoksela-Seura ry Er. P 5 Sotapäiväkirja 6.10-1939- 18.2.1940

18.00 Yksi haavoittunut.

1939.12.20 15.00 Ei mainittavaa. Vih. lievää krh ammuntaa.

1939.12.21 8.00 Yö ollut rauhallinen.

1939.12.21 15.00 Vih. lentokone teki pakkolaskun Yksjärven jäälle oman hävittäjän sitä ammuttua. Lentäjät saivat 

taistelussa surmansa.Saalina karttoja ja 2 laskuvarjoa.

1939.12.22 18.00 3K vaihdettu 2K:n tilalle etulinjaan.

1939.12.22 18.00 Päivän aikana ei mitään erityistä tapahtunut, lievää tykistötulta.

1939.12.23 4.00 Otettu lentokoneesta 3 konekiv. radio ja 1 laskuvarjo. Kone muuten tehty käyttökelvottomaksi, koska ei voitu

kuljettaa pois.

1939.12.23 18.00 Tykistötulta ajoittain Kirkkomäelle ja Pällilään. 1kaatunut. Vilkasta lentotoimintaa päivällä. 2 vih. komppaniaa

Telkkälässä

1939.12.24 12.00 Lievää tykistön ja krh:n ammuntaa.

24.00 Joulurauha.Muutamia tykistön keskityksiä. Koko Patl sai joulupaketteja.

1939.12.25 12.00 Lievää tyk. tulta.

18.00 Saapui englantilainen lehtimies tutustumaan lohkollamme käydä etulinjassa ja saada tulikasteen vih.ampuessa

muutamia laukauksia.Omista miehistämme haavoittui yksi.

18.00 xxxxx

1939.12.26 8.00 Yö rauhallinen

12.00 Kohtalaista tyk.ja krh-tulta asemiimme.

1939.12.26 23.10 Vaihto suoritettu Patl Hanteen kanssa ja vastuu luovutettu 23.25

1939.12.26 22.15 Lähti ensimmäinen komppania marssille Pasuriin ja klo 24.00 oli koko Patl. marssilla samaan suuntaan.

1939.12.27 5.45 K:t saapuneet majoituspaikoilleen ja majoittuneet:2 ja 3K,KKK ja Krh Korpiojaan, 1K ja xxxK ja esikunta 

Rekimaanmäki maastoon.

1939.12.27 18.00 Päivä käytetty lepoon. Ei erikoista.

1939.12.28 18.00 Patl levossa ja aseita ja asuntojen ja aseiden kunnostamisessa.Tiedusteltu Patl rakennettava määrätty 

puolustuslinja.

1939.12.29 18.00 K:t rakentaneet puolustuslinjaa. Korsutyöt aloitettu.

1939.12.30 18.00 Töitä suoritettu.

1939.12.31 24.00 Uudevuoden vastaanotto ilman tinanvalantaa, mutta muutamalla tykistömme laukauksella.

1940.1.1 18.00 Töitä jatkettu.

1940.1.2 4.00 Vih. tykistön kolme kranaattia osui keskelle esik.kompp. leirialuetta.Yksi haavoittunut. Myös Korpiojaa vih. 

pommitti. Ei vaurioita. Lentohälytyksiä

1940.1.3 18.00 Ei erikoista. Muutamia tyk.keskityksiä K.ojaan.

1940.1.4 17.00 Saatu ensim. korsu valmiiksi, johon muutti esikunta. Muutamia lentohälytyksiä.

17.00 Patl.kom. lomalla jolloin kpt.Meriluoto patl. komentajana.

1940.1.5 18.00 Ei erikoista. Töitä jatkettu. Muutamia lentohälytyksiä.

1940.1.6 12.00 Lievää tykistötulta Marjoniemeen.

18.00 Ei erikoista. Varustustöitä jatkettu, samoin korsutöitä.

22.00 Lähti kolmimiehinen partio Oravaniemeen ali.Sihvon johdolla.

1940.1.7 8.00 Palasi Sihvon partio. Tulos:Pasurinlahden ranta vih. miehittämä. Tervaniemi vapaa vih. Juhola-Oravaniemi-Säkioja-

Kumpula-Rajamäki ja pohjoinen osa näiden rajoittaneesta maastosta vapaa vih. Muualla vihollisia.

10.00 Alkoi vih. kiivas tykistökeskitys Kukkoahon suo- Syvälampi-Jouniskanlampi-Rekiniemen mäki maastoon

Tappiot 3 miestä haavoittui. 3 hevosta kuoli.

11.00 Loppui keskitys.

18.00 Iltapäivällä tykistökeskityksiä ajoittain Marjoniemeen.
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23.00 N. 10min. kestävä kiivas tyk.keskitys Marjoniemeen.

1940.1.8 6.00 Koko yön ollut hajanaista tykistötulta.

15.00 Patalj. käsky siirtyä etulinjaan III/JR6:n tilalle.

18.30 Yksiköiden päälliköt käskyn otossa, jossa selitettiin komppanioiden sijoitukset ja käsky maasto tiedustelusta

seuraavaksi päiväksi tapahtuvaa siirtymistä varten.

1940.1.9 5.30 Yö rauhallinen. Partiot eivät päässeet läpi.

7.15 Yksiköiden päälliköt lähtivät maastotiedusteluun.

1940.1.10 2.00 1 K lähti liikkeelle miehittämään etulinjaa. Miehitti lohkon oikea raja Pasurinkangas P:sta 300m. etelään oleva 

suonkärki ja Pasurintie (m.l). vasempana. 2K miehitti Suosillan suo itäreunan Kanosjalta 1 Km oikeaan rajaan

3K ei voinut osallistua miehitykseen. K:ssa sattuneen äkillisen sairaustapauksen puhkeamisen johdosta.

(n. 100 miestä).

Patl. miehitti etulinjan seuraavassa järjestyksessä: 2.K:a miehitti 7./JR6:n lohkon. Vaihto suoritettu loppuun

klo 8, jolloin myös eteentyönnetyt varmistuspartiot olivat paikoillaan.1.K. vaihtoi 5./JR 6:n kanssa ja oli vaihto

suoritettu klo 4.30 mennessä.KK-asemien vaihto suoritettu loppuun klo 8 mennessä. Kaikki komentopaikat

entiset. 2.K:n lohko: vaihdon aikana ei näkynyt vihollista. Vihollinen oli yöllä liikkunut etumaastossa, jossa oli

paljon polkuja, lumeen kaivettuja kiv.mies- ja pk-asemia.Koko päivänä ei mitään liikettä. Illalla klo 18-21 kävivät

pioneerit asettamassa ansoja ( laatikko hv.miinoja ) 1 K:n ja 2 K:n välimaastoon. Vihollista ei näkynyt ja työ 

saatiin suorittaa rauhassa.1K:n lohkolla ei mitään mainittavaa. Rauhallista. 9/III/JR 6:n lohkolla ei erikoista.

Kanaoja ja Marjaniemen välisellä jääosalla pioneerit miinoitustöissä illalla, pimeän tultua.

21 Vihollisen tykistötulta Virsumäen pohjoispuoliseen maastoon n.15 min. ajan. Ei vahinkoja. Tämä vihollisen 

toiminta oli vastauksena oman tykistön klo 21 alkaneeseen ammuntaan.

1940.1.11 3.K:n lohko: Klo 4-6 välisenä aikana suorittivat 9./JR6 ja Er. P 5 asemien vaihdon. Klo 12-13 tykistötulta rannan

puoleiseen tukikohtaan. Tuli tarkkaa, 50 kran.ampumahauta osittain soran peittoon.

14.10 Uusi keskitys n.15min. Erittäin tarkka tuli, 36 kran., ei vahinkoja. Ammunnan syynä vihollisen havaitsema

tst.etuvartiomme, joka työnnettiin n.300 m. kiviesteen etupuolelle purolinjalle. Vaihtoja voi vihollinen tähystää

Oravaniemestä, joten päivällä vartion pito mahdoton.

14.30 Lohkon keskivaiheilla pk.tulta etumaastossa.

14.40 Tähystäjä havaitsi Oravaniemestä Liisala-Sihvola taloryhmässä viisi ryssää menevän maansisään, 

todennäköisesti korsuun. Myöhemmin yksi mies poistui paikalta hiihtäen.

Illalla pioneerit asettivat kiviesteen eteen 27 miinaa. Yö rauhallinen.

1.K:n lohko: Aamuyö rauhallinen. Klo 9.25-11.00 aikana molemminpuolisilla naapurilohkoilla pk- ja kk-sarjoja.

Oman lohkon edessö joitakin vihollisen kivääriampujia.

16.30 Kävi ups.partio etumaastotiedustelulla Suosillansuon pohjoiskärjestä itään.Ei jälkiä vihollisesta. Yö rauhallinen.

2.K:n lohko: Yö rauhallinen. Päivällä ei lohkon osalla erikoista. Klo 18 lähetettin 1+4 tehtävänä edetä

Pasuri-Valkjärvi tielle Raakolajärven pohjoispuolitse.Hiekkamäellä pääsi partion jäljille vihollisen parivartio, 

joten partion oli palattava samaa tietä takaisin. Raakolajärven pohjoispuolelta kuului puhetta ja halonhakkuuta.

Paluumatkalla partio ei havainnut uusia jälkiä vihollisesta. Partio palasi klo 23.00. Lähemmin peitepiirroksessa

liitteessä N:o 1.

1940.1.12 3.K:n lohko: Aamupäivä rauhallinen. Klo 12-13 tykistötulta ja pk-sarjoja suoraan edestä kahta oikeanpuoleista

tukikohtaa vastaan. Klo 14.30 uusi keskitys samasta suunnasta samoihin asemiin.(Hv, torj.tai pikatykki)

Klo 15.10 kolme kran.oikean puoleiseen tukikohtaan. Oravaniemessä Liisalan taloryhmän maastossa ja 

Oravaniemi-Pasuri maantiellä koko aamu- ja osan iltapäivää edestakaista liikennettä pienissä ryhmissä.

Iltahämärissä pystytti eräs vih.mies heinäseipäitä n.50m välein Liisalasta kaakkoon polkien seipäiden tyvet

tiukasti lumeen. Pimeyden takia tarkempi tähystys mahdoton.

1.K:n lohko: klo 8.30 eteni partio Pasurintie suuntaan noin 1.5 km Pasurin suunnalta puunhakkausta.
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N.980 m tien suuntaan tien poikki kulkeva ampumahautalinja tod. näköisesti vih.vartiopaikka. Vih. ei tavattu.

Klo 8.30 eteni ups.partio Linjamäen suuntaan n.1 km aina mäen Luoteisreunaan (käyrä 80.)

Havainto: Pasurinkangas "K":sta n 150 m etelälounaaseen ryssien leiri, miehiä n.joukkue, ruokailuaika.

Paikalla oli k.keittiö ja todennäköisesti korsu.Pisteessä X=2360,Y=8785. ryssien parivartiopaikka.

Pisteen kautta vedetty suora, jossa kulkeelinja, on ryssien valvontalinja. Vih. ei partio tavannut. Jäljet

parivartiopaikalla eilisiä. Klo 14.20 oma ptri pyydettyyn maaliin 2 ryhmää. Maalit:Yllämainittu leirialue.

Tappioita ei voitu havaita, mutta kiljuntaa kuului. Iltapäivä yleensä tyk.toimitaa.

2.K:n lohko: Lohkolla ei mainittavaa.

1940.1.13 3.K:n lohko: Aamupäivä rauhallinen. Oravaniemessä Polvela-Peltola taloryhmien vieressä jonkunverran liikettä.

Lisäselvitys peitepiirroksessa.

1.K:n lohko: Klo 15.00 upseeripartio 400 m. pisteestä 44 eteläpuolella olevalla tähystyspaikalta havaitsi kolme

hevosta ja 16 miestä Pasurinkankas K:sta etelälounaaseen 150 metriä olevalla leiripaikalla.

18.30 Eteni partio 1+3 suuntaan Pasuri Eteläinen, länsipuolella oleva soinen metsänreuna.

Havainto: Tie Pasuri-Kananoja heikosti liikennöity. Tie Pasuri-Oravaniemi vahvasti liikennöity. Tien Pasuri-

Kananoja eteläpuolella havaittavista jäljistä ei alueella enempää kuijn komppanian verran vihollisia.

Paluumatkalla laukausten vaihtoa jolloin todennäköisesti 2-3 vihollista tuhottu. Pasuri taloryhmästä 500 m.

lounaaseen vanha leiripaikka. Parti palasi klo. 0.15

2.K:n lohkolla: Päivä rauhallinen. Partiointi peitepiirroksessa.

1940.1.14 9-12 Välisenä aikana Liisalan taloryhmään vaihtoi vih. 4 kertaa 2+3 miestä käsittävän vartion joka täysi tunti.

Tod.näk.täh.paikka. Vaihto tapahtui Pasuri suunnasta. Koko päivän Alalan taloryhmässä kaivaustöitä ja 

ajoneuvoliikennettä. Klo 19.30-21.15 sekä 22.30-1.35 kävi partiot 1-4 etumaastossa. Lähemmin peitepiirros.

1.K:n lohko: Päivä rauhallinen.

2.K:n lohko: Päivä rauhallinen. Klo 18.30-4.30 partioi sissikomppania lohkon kautta etumaastossa. Emme 

saaneet tarkempia tietoja tuloksista.

1940.1.16 3.K:n lohko: Päivä rauhallinen. Klo 19.30 kk-sarjoja Oravaniemen suunnalta. 16.1 klo 5.30 moottorin surinaa idästä.

1.K:n lohko: Aamupäivä rauhallinen.Klo 14.30-15 ups.partio 1-2 tiedusteli aikaisemmin mainittua leirialuetta.

Havainnot: Alueella jatkuvasti liikettä, hakkaamista. Mutamäen suunnasta myös hakkausta. Kysymyksessä

nähtävästi rakennus ja raivaustyöt. Klo 19.00 lähti partio 1-5 seuraamaan pston ammuntaa Pasurin taloryhmän 

maastoon. Havainnot: Oikean puoleinen (ilm.mukaan kan.pttri) vaikeni heti. Vasemmalla oleva (kan. pttri)

ampui vielä tämän jälkeen , mutta ammunnan jatkuessa omista pattereistamme sekin vaikeni. Takimmaisiin

(haup.pttri) ei tähän mennessä ollut saanut tulta, mutta pyydettäessä sitä myöhemmin sitäkin ammuttiin.

Pttrien alueelta kuului huutoa, vaikerrusta ja epämääräistä mölinää. Selviä komentosanoja ei kuulunut.

Partio seurasi tapahtumia n. 150 m. päästä.Paluumatkallaan ei partio tavannut välimaastossa vihollisia.

2.K:n lohko: Päivä rauhallinen. 14-15.1. välisen yön aikana kuulunut kauempaa etumaastosta moottorin surinaa.

3.K:n lohko: Päivän kuluessa jonkunverran laukauksia. Klo 21.00-23.30 eteni partiomme Mutamäki toisesta "m"

:stä n.400 m. pohj.luoteeseen olevan ladon luo, metsän reunaan. Kuului ajoneuvojen liikettä koillisesta, (hv.?)

surinaa idästä sekä kaakosta.Klo 24.00-3-00 toinen partio edeten M-mäen taloryhmästä n.300 m lounaaseen 

olevaan metsikköön. Havainnot samanlaiset kuin edellä. Kuuluvaisuus yleensä hyvä. Liikettä havaittu jatkuvasti

pitkin päivää Liisalan taloryhmän maastossa. 

1.K:n lohko: Pist.44 maastossa jatkuvasti hakkausta ja työskentelyä muistuttavia ääniä. Betosekottajan ääntä

muistuttavaa kolinaa ja surinaa. (?)

2.K:n lohko: Yöllä (15.-16.1) Pasurin tien suunnassa paikoillaan käyvien hv:n ääniä. Klo 8.45 krh:n 

(tod.näk.2.kpl)  pauketta linjamäen suunnasta ja korkeudelta. klo 9.00 ammuttiin kenttävartiota kohti laukaus,

 jonka jälkeen hiljaista. Klo 9.00 yritti partiomme Linjamäelle , mutta sai Pasurinkangas "Pa":sta kaakkoon 

menevältä tieltä tulta ja pian senjälkeen myös kauempaa (pist.44) leirialueen suunnasta. Kuutamon ja 
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narskuvan kelin takia oli partion luovuttava yrityksestään.

Koko lohkollamme klo 15.00-15.40 aikana etulinjoille  krh. ja taemmas tyk.tulta.

1940.1.17 3.K:n lohko: Oravaniemen suunnassa havaittu päivän kuluessa kaikkiaan 11 savua. M.m suunnassa 2 savua

 ja 7.00 3 savua.Alalan talon kaakkoispuolella olevalle pellolle vedätetty kappaletavaraa. Yön aikana 

oli  liikkeellä 3 partiotamme, jotka kaikki totesivat, että 200m. Mutamäki "M":stä lounaaseen 2 miehen

 vartio (vih.) Mutamäen rauniosta ääntä koko yön. Rannan puolella ajoneuvoliikennettä. M-mäki "M":sta n. 350-

400 m. luoteeseen vilkasta liikennettä. Vih. tehostanut varmistustaan. Liikenne edessä huomattavasti 

vilkastunut viimeaikoina. 

1.K:n lohko: Koko päivän Pist.44 maastossa (etel.puol.) jatkuvasti liikettä.

Aamulla (18.1.40) alueella Pasurinkangas toisesta "n":stä 400 m. etelään 4-5 jokseenkin linjalla olevaa 

kaitaista savua.(Korsut?)

2.K:n lohko: Päivä rauhallinen klo 4.00 (18.1.40) lähti partio 1-5 etumaastoon tiedustelulle. Linjamäki-

Hiekkamäki välimaastossa havaitsi partio 1-johtoisen kenttäjohtimisen yhteyden , jota Pkeräsi jonkun matkaa.

(Oma vai vih) Johtoa ei aikaisemmin ole tavattu. Peitepiirroksessa selvemmin. 

1940.1.18 3.K:n lohkolla: Rauhallista. Oravaniemen Alalan taloryhmässä sekä Liisalan taloryhmän seuduilla tiellä 

jatkuvasti  pitkin päivää jokseenkin vilkasta liikettä. Klo 20.00-23.00 sekä 24.00-3.00 etenivät partiomme 

Mutamäen taloryhmään havaiten että kkk. taloryhmästä (raunio) nousi selvä, kaitainen savupatsas (korsu).

Taloryhmän pihamaalla vartiomies, sekä n. 200 m M-mäestä lounaaseen olevalla tiellä parivartio.

1.K:n lohkolla: Rauhallista. Partitoiminta valoisan yön takia lohkolta mahdollisimman vaikeaa.

2.K:n lohkolla: Rauhallista. Klo 3.00 lähti partio 1-5 tavoitteenaan tie Pasuri-Valkjärvi. Partio kohtasi tiellä

ajoneuvon , jossa olevat kolme ryssää ammuttiin.Hevosen pillastumisen johdosta papereita t.m. ei saatu.

Partio palasi klo 8.30

1940.1.19 1. Tilanne ennallaan. Omaa partiointia läpi yön. Vih. lievää tyk.tulta päivän kuluessa. Vih. tehostanut 

    varmistustaan.

2.

3. Klo 21.30 ampui oma tyk.Laurinmäkeen , tulos tarkistamaton. Krh:mme ampui pist 44:stä n.200 m 

    länsilounaaseen olevaan maastoon. Vih.liikehti ja maastoutui.

    Klo 11.15-12.30 ampui vih.tyk. (haup.?) rantalohkolle. Samaan aikaan krh.tulta Kanaojan maastoon siirtyen

    vähitellen Virsumäen korkeudelle. Noin 210 ammusta. Ei vaikutusta.

4. 3 vih.hävittäjää Virsumäki-Vuoksi maaston yläpuolella ( ammunnan tarkkailu?)

5. Yön kuluessa liikkeellä 4 partiota. Lähemmin peitepiirroksissa.

    Täh.paikka 1. (Kanaojan suu) Klo 8.35-15.30 aikana jatkuvasti havaittu yksityisten miesten ja 

    kuormattujen ajoneuvojen (rekiä) liikehtivän Oravaniemi-Pasuri tiellä Liisalan taloryhmän kohdalla. K.o. 

    taloryhmään purettu Pasurin suunnasta tullut kuorma.

    Täh.paikka 2. (2. tukikohta rannasta käsin .3K:ssa) Oravaniemen Alalassa liikettä. 3 miestä kantoi  joko 

    pahvi tai fanerilevyä häviten maan alle Alalan raunioissa. Miehet käyvät tarpeillaan pellolla. Savua havaittu

    Kk:n pohjoispuolisessa metsikössä.

    Täh.paikka 3. (Koverlan kohdalla tien varressa): Pist 44. n.200m länteen tien yli edestakaista liikettä.

    Vih. käyttää valopist. (tark.?). Partiot kuulleet hillittyjä pillin vihellyksiä. Klo 6.00-7.00 aikana kuului Mutamäki

    maastosta astioiden kalinaa ja ajon.liikettä.

6. Vih. Mutamäessä ainakin 1 korsu (paikka) 9K:n työt edistyvät hitaasti. Kova maa haluttomuus.

7. Omat varustukset Koverlan maastossa puutteelliset. Asuu miehiä pk-asemissa. Partioimista varten

    kiintositeiset sukset (5-6) melko välttämättömät.Kp partioaseena hyvä. 3/Er.P 5:n stm. Tauno Keinonen

    pidättänyt vih.lent.luut. Kyläpaakkolassa.

Vih. käyttää varmistuksessa koiria. Suksien (?) kalinaa Valkjärvi -Pasuri tien itäpuolella.
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Vaikkakin tiet Pasuri-Valkjärvi ja Pasuri-Vaalimo ovat Pasurin tienhaaran läheisyydessä jokseenkin saman

kovan liikenteen alaisia.(havaintojen perust.) johtunee se siitä että k.o.t-haaran eteläpuolella on pari leiriä

tästä johtunee että partiot lähempänä Raakolanjärveä toteavat tien kevytliikenteiseksi.

1940.1.20 1. Yleistilanne ennallaan. Omalta puolen vilkasta tiedustelutoimintaa, Tyk.-tulen avustamana. Vih. laimeaa 

    tyk.tulta.

3. Klo 21.30 -22.10 välisenä aikana ampui oma tykistö Mutamäen ja pist.44 maastoon avustaen 

    väkiv.tiedustelua. Samaan aikaan oma krh:mme toiminnassa samoihin maaleihin. Vaikutuksen toteaminen 

    vaikeaa huolimatta että koko ajan aluetta valaistiin 6:lla valoammuksella. Vih.tyk.(haup) ampui samoihin 

    aikoihin 24 kran sekä 2 krh:ta yht.n. 30 kran. rantalohkomme ja Kanaojan väliseen maastoon, molem.ml.

    Paikat (?) peitepiirroksessa. Vaikutus mitätön.

4. Klo 11.15-11.30 vih.tied.kone alueemme yläpuolella poistuen etelään.

5. Väkivaltainen tiedustelu klo 21.30-22.10 kohdistuen Mutamäen ja pist.44 maastoihin. Peitepiirroksessa.

    Täh.paikka 2: Pasuri-Oravaniemi tiellä aamupäivällä mennen Oravaniemeen päin 6miestä; Kantamuksista

    päätellen mittauselin.

    Täh.paikka 3: Pist 44. n.200 m länteen tiellä jatkuvasti liikettä.

6. Omia korsuja vahvistettu.Vih. varustautunut kuten puolustusta varten.

7. Vih:lla rantalohkomme edessä hyvin varustettu tst.etuvartiolinja.N.1 1/2 jokk. sekä konetuliaseita.Peitepiirros.

    Haup.patterin tuli apuna. Melko varmasti lämmitettävät korsut. Kk:t varustetuissa asemissa läpi yön, sillä

    n. 1 1/2 min. tilanteen alettua olivat ne tulitusvalmiina.Vih. käyttää runsaasti vihellysmerkkejä. Kuului arviolta

   15 pillin ääni. Vih. hyvin varuillaan.Todennäköisesti vahvistavat viholliset asemiaan vahvemmilla joukoilla 

   linjalle Pasuri etel. -Tervajoki-Saharila-Niemelä-Vuoksi. Tien eteläpuolella ei varustuksia ole havaittu eikä 

   suuremmassa määrin varmistustakaan. Vih. käyttää kiv.kran. sekä jonkunlaisia valoammuksia, jotka maahan 

   pudottuaan räjähtävät ja valaisevat kirkkaasti.

8.Vih. tappioita ei voitu todeta, mutta vaikerointia kuului.

1940.1.21 1.Yleistilanne ennallaan. Rauhallista.

2.----

3. Klo 13.30 ampui vih.tyk. Kanaojan maastoon. Vaikutuksetta.

4. Klo 10.05 lensi 9 vih.pommik. Pölläkkälän suuntaan. N.3 min. kuluttua palasi takaisin ampuen Pasuri tie

    yläpuolella valoraketin suoraan alaspäin.

5. Partio käyny Pasuri-Kaunokangas-Nouseala tiekolmiossa. Peitepiirros.

   Täh.p.1: Oravaniemi Liisala "L":stä etelään oleva riihi, tästä n. 60m etelään havaittiin klo 11.30-12.00 aikana

   15-20 miehen kaivavan vimmatusti kuoppaa ( korsuako?)

   Täh.p.2: Alalassa ja sen lähistöllä liikenne ennallaan. Klo 13-14 välillä havaittiin 15 min. kestävä jv-suljettu

   rivistö O-niemi O:n (Läkioja) kohdalla tiellä.Rivistössä 12 ajon., kunkin ajon. jäljessä välittömästi ryhmä ja 

   välillä suurempiakin  (?) osastoja. Ajosuunta pohj., hieman myöhemmin samaa tietä 20 ratsua ja noin tunnin

   kuluttua 4 ajon. 2 joukkuetta. Klo 9.10 Alalan kohdalla 20 ajoneuvoa pohj.:seen.

6.Rantalohkolla vahvistettu korsuja. 2 korsua työn alaisena. Kaiken todennäköisyyden mukaan tapahtuu joukkojen

   kuljetus ja huolto Pasuri-Oravaniemi maastossa oleviin asemiin tietä Pasuri-Kiviniemi.Tie Pasuri-Nouseala

   tosin jonkunlaisen liikenteen alainen.22.1.40 klo 10.35 havaittiin suurehkon vih.hv:n liikkuvan tiellä pist.44 n.

    150-200m Kanaojalle.

1940.1.22 1. Yleistilanne ennallaan. Omat: partiointia. Vih.: Vilkasta ilmatoimintaa. Oravaniemessa liikenne vilkastunut.

2.-----

3. Vih. tyk.toiminta ollut merkittävän hiljaista.

4. Klo 8.56-15.03 aikana vih. ilmatoiminta erittäin vilkasta. Klo 13.05 3 kev.pommikon. pudotti 5-6 kevyttä 

   pommia Virsumäen maastoon. Ei vaikutusta. Aamupäivän kuluessa havaittu koneista pudotettavan jotain
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   tummia esineitä ehkä lentolehtisiä. (Yksikään esine ei räjähtänyt.)

5. Klo 14.10-17.00 ups.partio 1+4 yritti Hiekkamäelle onnistumatta. Vih. todennäköisesti täh.p.puussa , sillä

   hälyytys suoritettiin partion ollessa n.500 m päässä mäestä. Rantalohkollamme 2 partiotamme totesi 

   Mutamäki-aukeitten välisellä kannaksella parivartion, sekä yskinnästä päätellen Mutamäki-maantie kannaksella

   3 parivartiota n.100 m välein. Partion ampuessa varmistuakseen vartiopaikasta ammuttiin sieltä yksi laukaus.

   Klo 22.00-1.30 aikana oli joukkue SissiK:sta vartioimassa Hiekkamäki maastossa. Syntyi kahakka jonka

   aikana 1 korsu ammuttiin ja 2 partion miestä haavoittui. Tarkemmat tiedot puuttuvat.

    Täh.paikka 1: Oravaniemen maantiellä liikenne laimentunut. Liisalassa vih.täh.paikka.

    Täh.paikka 2: Klo 9.00 aukin itäreunassa Alalan pohj.puolella 3 ratsua veti lumiauraa(?) pohjoiseen. Klo 12.15

    Oravaniemi O:n kohdalla 10 miestä 16kuormaa kaakkoon päin. Klo 12.30 Oravaniemen aukion itäreunassa 

    3 hevosen vetämä 1-aura. Klo 15.45 Alalan taloryhmän kohdalla valtatiellä 11 ratsua, 4 ajon.kenttäkeittiö

    2 ryhmää, 2 ajon.kaakkoon.

    Täh.paikka 3: Pist 44. maastossa tiellä klo 10.30-11.30 ja 14.30 erittäin vilkasta liikettä. (kenttäkeittiö)

6. 3.K:n lohkolla korsujen rakentamista ja vahvistamista. 1 K:n ja 2 K:n lohkolla etuvartioasemien etumaaston

    raivausta ja täh.linjojen hakkausta.

1940.1.23 1. Yleistilanne muuttumaton.

2.------

3.14.00-15.00 ampui vih.krh lohkomme oikealle siivelle linjojemme taakse.(suunts 11.00 Peitepiirros. Klo 14.50

   -16.00 ampui 2 vih tyk. Tervajoen suunta 118 kran suor.suunt. rantatukikohtaan. Vauriot: Aitaestettä rikki

   n.50 m, vallivarustus murtui ranta-asemasta, panssarilevyjä särkyi, 1 pk pesäke vahingoittui.

4. Yksi vih.tied.kone kiersi lohkomme oikealla siivellä.(11.00-11.30)

5. Klo 14.20-17.00 1-50 miestä etumaastoa haravoimassa. Peitepiirros.

   Täh.p.2: 9.30-11.00 aikana Oravaniemeen päin: 1 kenttäkeittiö, 7 ajon., 22 miestä, 4 ahkiota kutakin ahkiota 

   kohden 2 miestä (toinen veti toinen työnsi) ja 1 ratsu. O-niemestä Pasuriin: 3 ajon. Kenttäkeittö (palasi)

   2 ratsua ja miehiä pienissä ryhmissä.

6. Yön aikana korjattu pl-este, pesäke ja asemat korjaamatta.

7. Rantavarustus epåedullisessa asemassa. Tähystettävissä, suorallasuuntauksella ammuttavissa.

8. Vih.:lta ammuttu 4 miestä. 3 tod.näk. päällystöön kuuluvaa.(lakin ja kokardin perusteella). Propaganda

   lähetyksiä annettiin Koverlan kukkulalta kahdella kovaäänisellä 23.1.klo 21.00-21.30 ja 24.1 klo 5.30-6.00

   Aamulähetysten aikana ampui vih.2 laukausta tyk. k-äänisiä kohden osumatta. Näyttää siltä että joukot 

   edessä vaihtuneet, sillä esiintyminen on vähemmän tottunutta ja miehiä(ups.) käy etumaastoa ja asemia

   tiedustelemassa.

1940.1.24 1.Yleistilanne ennallaan. Rauhallista.

5. Rantalohkolla iltayön aikana etumaastossa 2 partiota.(1-3 ja 1-2). Peitepiirros. Lohkomme oikealla siivellä

   havaittiin pist.44 maastosta Linjamäen lounaispuolitse Hiekkamäkeen kulkeva polku.(uuden lumen jälkeen)

   Täh.p.2: 14.00-15.00 Oravaniemestä Pasurille päin:1 heinäkuorma ja 3 ajon.ilman kuormaa. Pasurista-

   Oravaniemeen:1.kenttäkeittiö, joka palasi n.tunnin kuluttua, kaksi hevosta ajoneuvoineen ja kuormineen.

   Jalankulkijoita molempiin suuntiin. Vihollisen kuulovartiot vetäytyneet n.100 m idemmäs kuin aikaisemmin.

   (luottavat pl-esteeseensä?)

6. Yön aikana korjattu rantatukikohdassa kahden ryhmän asemat. Ensi kerran havaittu vih.aitaeste ja kaivannot

   Este hieman toista metriä lumen pinnasta, paalutus harvaa ja heikoista paaluista.Vih. kiinnittänyt huomiota

   tien eteläpuolella tehtyihin etuvartioasemiimme raivauksiin ja täh.linjoihin 21.1. ja 22.1.suorittamiensa tied.

   lentojen jälkeen ampui linjoille 23.1.krh:lla.

1940.1.25 1. Tilanne lohkollamme muuttumaton. Rauhallista.

5. Klo 19.00-1.30 kävi partio 1+3 Hiekkamäen länsireunassa havaiten H-mäki "H":sta 400 m pohjoiseen olevan 
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   tien suljetuksi 6-lankaisella aitaesteellä. Välimaasto tyhjä. Klo 20.00- 24.00 liikkui partiomme Koverla-

   maantie välisen pl-esteen edessä. Parti totesi että esteen taakse on järjestetty ketjun muotoon kulkeva

   vartiolinja, 24.00-3.00 totesi partiomme Mutamäen aukion läntisen maaston tyhjäksi vihollisesta. Aamupäivän

   kuluessa oli SissiK:sta 25-miehinen partio lohkomme edessä. Linja pist.44-Linjamäki-Hiekkamäki varmistettu.

   Täh.p.1: Klo 8.50-12.00 aikana jokseenkin vilkasta jalkamiesten liikettä Pasuri-Oravaniemi rantatiellä.

   Täh.p.2:Liikettä jatkuvasti pist.44 maastossa tiellä.

1940.1.26 1.Yleistilanne ennallaan. Rauhallista.

3. Klo 17.00 ampui oma tyk. 5 sarjaa pist.44 maastoon. Äänistä päätellen oli ammunta osunut paikalleen.

   Tarkempi selvyys puuttuu. Klo 17.35 vastasi vih.tyk. tuleen ampuen n. 1/2 tunnin ajan rantatukikohtaamme

   ja sen taakse saamatta mainittavaa aikaan. Klo 6.30 ampui vih.tyk. Pasurin suunnasta Vuoksen yli tunnin ajan

   arviolta n. 100 kran. Asemat Pasurin aukiolla.

5. Klo 19.00-24.00 yritti partio 1-5 Kiviniemen tielle, mutta ei onnistunut, sillä Linjamäki-Hiekkamäki välille oli 

   vedetty 5-lankainen aitaeste ja asetettu hyvä varmistus. Klo 23.00-2.00 totesi partio 1+2 Mutamäki aukion 

   kaakkoispuolella olevalla pikkukukkulalla ja lähimaastossa vih.varmistukseen.Klo 23.00-2.00 Mutamäki aukion 

   itäpuolella näkyi valon välähdyksiä. Pasurin suunnalta kuului moottoriajoneuvojen surinaa.

   Täh.p.2: Klo 9.00-11.00 Oravaniemestä Pasuriin päin: 1 ratsu, 5 ajon., joissa kuormaa sekä 20 miestä.

   10 min. kuluttua 2 ajon. ja 4. jalkamiestä. Ratsulähetti kulki edestakaisin tiellä.

   Pasurista Oravaniemeen: 10 miestä jonossa, 2 ajon., 4 ratsua sekä miehiä 2-3 miehen ryhmissä.

  Kuluneen vrk:n aikana Pasurin ja Oravaniemen suunnasta kuulunut entistä enemmän moot.ajon. ääntä

  puhetta ja kaikenlaista kolinaa. Havaittu läpi tön.

1940.1.27 1. Tilanne ennallaan. Harvahkoa tykistö ja partiotoimintaa molemmin puolin. Vih.:lla kiinteämpi varmistuslinja

   etumaastossa.

3. Klo 9.35 oma tyk.ampui Pasurille, 10.15 jälleen tod.näk.vih.asemiin. Klo 14.25-15.30 vih.tyk.pienin väliajoin

   Vuoksen yli.

4. 28.1.40 klo 9.20 kaksi vih.pommikonetta kaikesta päättäen kev.pommikoneita, alueemme yläpuolella

   ampuen Marjoniemen aukioitten suuntaan useampia kk-sarjoja. Lentokorkeus vaihteli 50-300 m.

   Vaurioita ei todettu.

5. Partioita vrk:n aikana liikkeellä kolme.Yhden tarkoituksena ottaa vanki, ei saatu. Muut peitepiirroksessa.

   Täh.p.1: Liisalassa (riihi eteläpuolella) jatkuvasti laimeata liikettä.

   Täh.p.2: Tie Pasurin aukeitten itäreunassa. Suuntaan Pasuri-Oravaniemi: 8.40-13.00 aikana 6 ratsua ja 3 ajon.

   pienin väliajoin. Klo 14.15 parivaljakko veti raskasta kuormaa. Klo 16.00 traktori veti tykkiä, jota seurasi toinen

   kuormaa vetävä traktori. Oravaniemi-Pasuri: klo 9.30-14.20 aikana 8 ratsua ja 4 ajon. pienin väliajoin.

   Täh.p.3: Klo 11.45 havaittiin vih.tekevän lumiestettä pist. 44 länteen tien pohj.puolelle. Vih. käyttää jatkuvasti

   hillittyjä vihellysmerkkejä hälytyksissään.Vihellys kulkee miehestä mieheen pitkin varmistuslinjaa. Ei synny

   mitään "mökää" kuten aikaisemmin. Lähettivät partion partiomme jäljille.Hälytyksen saatua avasi Pasurinkangas

   "K":sta tulen. Tuli hyvin epämääräistä. Näinollen ei uudella linjalla ole vielä vakituisia aseita, sillä tulenavaus

   tapahtui taempaa vanhoista asemista. Ryssillä ei ole tavattu lumipukuja. Kustakin vartiopaikasta vih. hakannut

   kaitaisen linjan pl-esteelle saakka.Huvittavana puolena mainittavana: Ryssä lauloi omilla sanoillaan " Mun

   syömmein kaipaa tuot onnen aikaa…"

1940.1.28 1.Tilanne ennallaan. Rauhallista.

2.------

3.Vih.tyk.ampunut vain rantalohkollemme klo 15.40 n.10 kran sekä n. 9 kran Kanaojamaastoon klo 16.00

   vih.krhn. n. 15 kran. aivan tien pohjoispuoleiseen maastoon. Ei vahinkoja.

4. Klo 13.40-13.55 kaksi vih.konetta lounas-koillinen suuntaan asemiemme yllä, N. 300-400 m.

5. Partioita vrk:n aikana liikkeellä 3.Mutamäen aukioiden itäreunassa ja välisellä kannaksella vih.varmistus.
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   Linjamäki-Hiekkamäki linjalla ei tavattu vih. Hiihdetyt ladut.

   Täh.p.2: 8.15-15.30 aikana 4 hev.ajon. ratsu, sekä yksityisiä miehiä.(Pasuriin päin) Oravaniemen suuntaan:

   8.15-15.30 15 ajon.kuormineen, 2 parivaljakkoa kuormineen, 9 ratsua joista yhdellä hiihtoratsastusvaljaat

   ja 2 miestä perässä.1-6 miehen ryhmissä liikettä.

   Täh.p.3: Jatkuvasti liikettä aikaisemmin mainitussa maastossa. Klo 15.15 kuului O-niemestä voimakasta

   surinaa, pillin vihellyksiä ja kolinaa.

17.40   Pasurin suunnasta 4 punaista valorakettia kohtisuoraan ylös. Moottorin ääntä ja mölinää. Läpi vrk:n ja varsinkin

  yöllä kuului Pasuri suunnalta moottorin ääntä muistuttavaa jyskytystä.

9.30   vih koneita alueemme yli. (2 pommikonetta)

1940.1.29 1. Tilanne ennallaan. Vilkasta ilma-toimintaa.

3. Klo 15.15 lentopommituksen aikana ampui vih.tyk. muutaman laukauksen Kanaojan maastoon, ilman tulosta.

4. Klo 13.50 n 20 vih.konetta Itä-Länsi suunnassa, pommittivat Marjonientä ja sen pohj.puolista maastoa.

   Lentokorkeus n. 1000 m. Klo 15.05 12 vih.pommikonetta saattueenaan 6 hävittäjää alueemme yläpuolella.

   Pommittivat Marjonientä ja pohj.puolta. Vaurioita ei ainakaan toistaiseksi havaittu.

5. Pohjoisella lohkollamme partioitu, ei ilmennyt mitään mainittavaa.

   Täh.p.2: Pasuri-Oravaniemi (aukion itäpuoleinen reuna) : 1 traktorivetoinen tykki, 8 kuorma-ajon., 4 ratsua

   sekä parivaljakko.Oravaniemi-Pasuri: 7 kuorma-ajon., 3 ratsua ja parivaljakko.

   Täh.p.3: Pist. 44 maastossa tiekkä n joukkueen verran miehiä. Klo 20.00 - 21.30 aikana pienien väliaikojen 

   kuluttua havaittu n. suunnassa 24.00-30.00 Virsumäestä nähtynä useita kertoja valonheittäjän valoja sekä

   valoammuksia (laskuvarjolla?), jotka hitaasti laskeutuen valaisivat kirkkaasti. Etäisyys suuri , eikä arvioitavissa.

1940.1.30 10.00  -

1940.1.31 10.00 1. Tilanne ennallaan.

3. Oma tyk. ampui klo 12.10-12.45 3 ryhmää Tervajoen suuhun suoralla suuntauksella ampuvaa vih.tyk. K.o

   tykki lopetti kyllä ammunnan, mutta muuta vaikutusta ei voitu todeta. Vih.tyk. ampui 12-13 välisenä aikana

   jokisuun (Tervajoki) pohjoispuolelta n 60. kran. Jonkin verran vaurioita sattui.

4. N.klo 9.00-11.00 aikoihin liikkui 3 tied.konetta asemien yli ja jälkeen seurasi joitakin pommik.

5. Partioitamme liikkui vrk:n aikana 2. Selvenee peitepiirroksesta.

   Täh.p.2: Tie Oravaniemi-Pasuri (aukion itäreuna): Klo 8.30 2 kuorma-autoa n.50 m välimatkoin; ensimmäisen

   perässä tykki (haup.) jälkimmäisen perässä 2 pientä pyörillä kulkevaa tykkiä (hv-torj.) ja 7 miestä.

   Klo 13.50 2 ratsua, klo 15.10 n. 30 ajon.

   Pasuri Oravaniemi: Klo 8.30-11.00 4 ajon. ja 2 ratsua. 10.00 1 kenttäkeittiö parivaljakon vetämänä. Klo 13.05

   3 ajon. klo15.15 3 ajon. ja traktori. On havaittu, että vih. on työntänyt öiseen aikaan varmistuksen pl-aidan 

   tälle puolelle aivan esteen läheisyyteen. Ennen oli varmistus aidan sisäpuolella. Vartiot avasivat kiivaan

   tulen partiota kohden ja heittivät käsikran. Taempana oleva kk avasi tulen.

8. Päivän kuluessa on seuraavat vauriot aiheutuneet tykistötulen vuoksi: 1 mies haavoittunut vasempaan kämmeneen

   Seuraavat esineet rikki: 1 konepistooli, 3 kivääriä, 10 kenttäkeittiöastiaa, 6 ks naamaria, 8 lumipukua ja 10 kypärää.

1940.1.31 10-

1940.2.1 10. 1. Tilanne ennallaan. Partio ja tyk.toimintaa.

3. Klo 10-11 oma tyk. ampui Pasurin kansak. saunaa. Lopullinen vaikutus epäselvä. Aiheutti kovaa liikettä;

    Häirintä ammuntana hyvä. Klo 11.30 vih.tyk.rantalohkollemme 4 kran.sekä kanaojan maastoon 8 kran.

12.35     Ampui vih.tyk. Kanaoja-Virsumäki maastoon n.30-35 kran. Ammunnoilla ei aikaan vaurioita. Klo 22.30 lähtien

    n. tunnin ajan tyk.tulta pitkin etulinjaamme saamatta mitään aikaan. Aiheutui edessä olleitten partioittemme

    ilmassa räjähtäneistä käsikran., joita vih. luuli tyk. ammuksiksi.

4. Klo 8.30 partio 1+6 etumaastotiedustelulle. Linjamäessä havaitsivat vih. tähystäjän (puussa useita), jota ryhtyivät

   saartamaan tarkoituksella ottaa vanki.Linjamäki "j":stä n. 400 m etelään olevassa linjojen risteyksessä oli 
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   vih.pk-sekä luja miehitys. Partio oli pakoitettu avaamaan sitä kohti tulensa ja sen avulla vetäytymään takasin.

   Tällöin kaatui 2 miestä ja 1 haavoittui. Samoin jäi kp ja kiv. Tapahtui klo 10.20.

20.30    Lähti partiot 1+ 6 ja 1+ 6 edellä mainittuun linjojen risteykseen häiritsemispartiointiin. Toinen luoteesta ja toinen

   lounaasta lähestyen. Pesäkkeen läheisyydessä avasi luoteinen partio tulen saaden pesäkkeen toimimaan jolloin

   lounainen tulitti sitä saatuaan näin varmat maalit. Samalla heitettiin pesäkkeeseen käsikran., jotka räjähtivät

   pesäkk. yläpuolella.Tällöin ehkä sai vih.sen käsityksen , että tykistömme oli asiassa mukana, sillä radan suunnasta

   annettiin va-valon heittäjällä merkkejä ja välittömästi senjälkeen avasi tyk.tulen kohdistaen sen linjojamme vastaan

   ja hieman myöhemmin aina Kanaojan maastoon saakka. Vaurioita ei tullut.

   Täh.p.2: Oravaniemi-Pasuri (aukion itäreuna): Klo 9-11 4 ajon., klo 13-16 3 ajon. ja miehiä 1-6 hengen ryhmissä

   Pasuri-Oravaniemi: klo 9.40 2 ajon., klo 13.45 kenttäkeittiö, klo 15.15 ratsu ja kuorma ajon. sekä miehiä 1-6

   miehen ryhmissä. Vihollinen vahvistanut huomattavasti varmistuslinjaansa sekä sijoittanut konetuliaseita linjojen

   ja teitten risteyksiin, joten partiointi vaikeutuu huomattavasti. Linjamäen maasto erikoisen vahvasti miehitetty.

   Tykistötuli ja suurempi tst-partio vain voivat saada tuhoa, ei pienimmillä partioilla.

1940.2.1 10-

1940.2.2 10. 1.Tilanne ennallaan.

3. Oma tykistö ei toiminut koko päivänä.

9.00    Vih.tyk. ampui rantatukikohtaan 16 kran.

14.00    Vih.tyk. ampui muutamia kran. rantalohkollemme, sekä sen jälkeen 20 kran.Knaojan maastoon. Klo 15.30

   tyk.tulta 3.Kompp.komentopaikan lähettyville (haubitsi) Pasurin suunnasta. Vaurioita ei.

4. Säästä johtuen vih.lentotoiminta vilkasta. Ei pommituksia. Klo 12-13.30 välillä 2 vih.tied.konetta pataljoonamme

   lohkolla.

5. Klo 20.00 partio 1+ 7 lähti Raakolanjärven suuntaan tehtävänä tied. liikennettä Nousialan tiellä. Täältä ei havaittu 

   eikä kuultu erikoisempaa. Partio palasi klo 23.00.

01.00    Partio 1+ 4 Tehtävä sama. Erikoista ei havaittu. Palatessaan avasi partio tulen pitkin linjaa, (Piste 70- Linjamäki)

   jolloin ryssä hälyytti pilleillä ja valonheittäjät valaisivat ennen havaitusta suunnasta Sammallohkosuon ja rantatien 

   suunnasta. Vih.tyk. avasi tulen oikealla olevaan naapuriimme. Partio palasi klo 5.00.

   Täh.p.2: Oravaniemi-Pasuri (aukion itäreuna): Klo 8.30- 15.00 kaksi ajoneuvoa ja kaksi ratsua. Miehiä 1-4 ryhmissä

   Pasuri-Oravaniemi: klo 8.10 kaksi ratsua laukkaa. Klo 9.30 6 miestä. 13.15 kenttäkeittiö. Oravaniemessä yleensä

   rauhallista.Vuorokauden kuluessa levittivät pienemmät partiomme rannan suunnassa propakantakirjallisuutta

   vih.piikkilankaesteelle. Samoin kuljetettin sinne kiihoitustaulu samassa tarkoituksessa.

1940.2.2 10-

1940.2.3 10. 1.Tilanne ennallaan. Rauhallista.

3. Oma tykistö ampui Korpiojan suunnasta Pasuriin. Vaikutus ei havaittavissa.Krh ei toiminnassa. Klo 16.35

  ampui vih. tyk. rantatukikohtaan. Ei vahinkoja.

4. Ilmoituksen mukaan 2 omaa hävittäjää n.3.15 lohkollamme. Vih.lentovoimat vilkkaassa toiminnassa. Klo 10.55

   21 vih.pommikonetta kaakosta yli Vuoksen pommittaen Vuoksen pohjoisrantaa. Klo 11.50  7 pommikonetta

   pommittaen samoin Vuuoksen pohj.rantaa.3.2.40 aamun valettua vih. vilkasta lentotoimintaa. Pommituksia ei 

   havaittavissa.

5. Partitoiminnasta ei uutta. Muutamia pienempiä partioita liikkeellä 3 kompp. alueella, levittäen propakanda-lehtisiä

   vih.piikkilankaesteen korkeudelle. Valonheittäjien toiminta havaittu ennenmainitussa suunnassa.

   Täh.p.2: Oravaniemi-Pasuri (aukion itäreuna): Klo 8.15 kenttäkeittiö. Klo 8.40 yksi hevosajoneuvo ja kolme miestä.

9.30    Yksi hevosajoneuvo ja kaksi miestä. Päivän kuluessa vähäistä liikennettä molempiin suuntiin.

   23.15 ampui vih. 3 punaista valorakettia Pasurilahden pohjukasta suoraan ylös. Liikenne Pasuri-Oravaniemi 

  maantiellä vaimentunut huomattavsti, vahvistaen olettamusta ryssien uudesta huoltotiestä.

1940.2.3 10-
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1940.2.4 10. 1. Tilanne ennallaan. Ryssiä liikehtinyt etumaastossa enemmän kuin pitkiin aikoihin.

2. Panssarivoimia ei ole nähty.

3. Oman tykistön ja krh:n toiminnasta ei mainittavaa.vih.tyk. ampui harvakseen alueellamme sinne tänne klo 24-01

    välillä, ei vahinkoja.

4. Vih.koneita kovasti liikkeellä. Eivät pommittaneet eivätkä ampuneet konekivääreillään.

5. Partiotoiminta vilkasta.

  a) Aamupäivällä lentolehtisiä levittämään lähtenyt partio kohtasi peitepiirroksessa merkityssä maastossa ryssiä.

      Syntyneessä laukausten vaihdossa huomattiin kolmen vihollisen kaatuneen.

  b) N.klo 15 aikana havaittiin vihollisia etumaastossa, jolloin yritettiin siepata vankeja. Saartamassa ollut joukkue 

      totesi syntyneessä taistelussa 7 ryssää kaatuneiksi, joista yksi aliluutnantti. Saalis: 1 Lewis pikakivääri,

      2 lipaslaatikkoa ja 2 varsikäsikranaattia. Tänä aamuna todettiin ryssän korjanneen raatonsa pois. Polkuja

      tallattu maastoon runsaasti, joista useat veressä. Vankeja ei saatu.

   c) Iltayöstä kävi partio rantatukikohdassa tarkastamassa kohtaa, jossa päivällä oli havaittu vihollisia ja niitä

       tulitettu. Partio toi mukanaan 5 kpl ryssän suksia ja 7 kpl sauvoja.

   d) Aamuyöstä kävi partio samasta tukikohdasta Vuoksen rantaa pitkin n.puoli kilometriä valvontalinjan (purolinjan)

       edessä. Ei tavannut vihollisia.

   e) Klo 01.45 lähti ups.partio, vahvuus 1+3+28 liikkeelle, tehtävänä hakea aikaisemmin partiossa kaatuneen

       kahden miehen ruumiit ja mahdollisuuksien mukaan kaapata vanki. Toiminta lähemmin peitepiirroksessa. Partio ei

       todettuaan ryssien varmistuksen lujaksi ja menetettyään 1 miehen kaatuneena, yrittänyt murtautua läpi, vaan

       vetäytyi takaisin. Vihollisen menetyksistä ei mitään havaintoja. Omat menetykset: 1 kaatunut ja 2 sukset.

       Havaintona mainittakoon että tulikuri on vihollisella hyvä. Liikuvat maastossa äänettömästi. Yleensä valppaita

       ja vaikuttavat taisteluhaluisilta. Osalla vihollisista tavattu lumipukuja ja osalla ei.

1940.2.4 10-

1940.2.5 10. 1. Tilanne ennallaan. Rauhallista.

3. Oma tykistö ampui klo 15.45 kolme sarjaa rantalohkomme edessä työskentelevää vih. työryhmää, hajoittaen sen.

    Tappioista ei varmaa. Vih.tykistö ampui klo 14.20 Marjaniemen suuntaan n.9 laukausta sekä muutamia laukauksia  

    Kanaojan maastoon.

1940.2.5 9.15-     N. 35 kran.komentopaikan läheisyyteen sekä Kanaojan maastoon. Vahinkoja ei ollut.

10.

4. Vih.lentotoiminta vilkasta. Pommituksia ei lohkollamme ollut. Klo 13.20- 13.45 kaksi tied.konetta risteili komento-

    paikan ja lähimaaston yläpuolella.

5. Partiotoimintaa ei ollut.

   Täh.p.2: Oravaniemi-Pasuri (aukion itäreuna): Klo 15.15 kaksi hevosajoneuvoa sekä muutamia miehiä.

   Pasuri- Oravaniemi: klo 14.05 hevosajoneuvo. Klo 15.10 viisi miestä. Liikenne yleensä hyvin hiljaista.

1940.2.5 9.30    Muutamia pitkiä kk. sarjoja sekä harvaa kivääritulta naapurimme lohkolla.

   Korjauksena eiliseen tilanneilmoituksessa mainittuihin ryssien kaatuneisiin ( 7) tulee viisi lisää, jotka olivat menneet

   ansaamme. Yksi kaatunut jäänyt paikalle, neljä kuljetettu kelkalla pois.

1940.2.5 10-

1940.2.6 10. 1. Rauhallista. Tilanne ennallaan.

3. Oma tykki ampui kaksi sarjaa rantalohkollemme ampuvaan vih.krh:n. Vaikutus ei havaittavissa. Klo 10.00-10.30

    suoritti vih.tyk. häiritsemisammuntaa komentopaikan ja Kanaojan maastoon. 11.50 ampui vih.tyk. 3.kompp.

    asemiin n.15 kran. Ei vaurioita.

4. Vih.lentotoimintaa haittasi pilvinen sää sekä ajoitttainen lumisade. Klo 10.15 kolme vih.tied.konetta, lentosuunta

    itään.

5. Klo 11.00 Työnsi vih.osasto, joka tuli Kaijansuon pohj.puolitse, 2 kompp:n valvontapartion takaisin. Vihollisella oli

Page 15



Vuoksela-Seura ry Er. P 5 Sotapäiväkirja 6.10-1939- 18.2.1940

    paljon konetuliaseita, joilla ampuivat toisin ajoin kiivastikin asemiimme. Myöhemmin työntyi uusi vih.osasto

    vasemman siiven eteen tuoden mukanaan pk:n. Vih. ja konetuliasett näkymättöminä metsässä. Kaijansuon

    eteläpuolella myös ryssiä. Vih. käytti myös kiv.kran. Tulella ei vaikutusta.

    Täh.p.2: Lumisateen ja huonon näkyväisyyden takia havaintojen tekeminen Oravaniemi-Pasuri tiellä mahdoton.

    Klo 17.30-18.15 kuului Pasuri-Nousiala tieltä kovaa moottorin ääntä ja kolinaa. Ääni tuntui siirtyvän oikealle.

    Samaan aikaan kuului 1.kompp.välirajalta liikettä ja komentoääniä. Klo 20.00 valvontavartiomme työnnettin eteen. 

    Vihollinen yhä edessä. Mutta yö rauhallinen.

1940.2.6 10-

1940.2.7 10. 1. Tilanne ennallaan.

3. Oma tykistö ampui klo 16.05 ja 16.15 kaksi sarjaa tarkistusammuntana Oravaniemen suuntaan. Vaikutusta ei

    tähystettävissä. Vih.tyk. ampui klo 11.35 Nousialan suunnasta Korpiojalle noin 12 kran. Klo 17.00-17.30 ampui

    ryssän krh. asemiemme yli, jolloin muonantuojat res.alikers. Turkki ja res.stm. Virkki V haavoittuivat lievästi. Samoin

    myös hevonen.

4. 7.2 klo 9.30 lensi kolme vih.hävittäjää asemiemme ja komentopaikan yläpuolella. Muuten rauhallista.

5. Vih. hyvin aktiivinen koko päivän varsinkin 1. ja 2. kompp. lohkoilla. Klo 7.00 yritti 2.kompp. työntää valvontalinjan 

    eteen, mutta ryssän luja pk. ja kk. tuli esti sen vasemmalla. Oikealla pääsi valvontapartio aikaisempaan asemaan.

    Vih. piti yllä lujaa tulta koko päivän ampuen konetuliaseilla vasemmalla olevasta metsiköstä sekä kivääreillä mm.

    pk. ja kk. asemien tähtäys ja ampuma-aukoista sisään. Tähystäjä res.stm Virkki A haavoittui lievästi käteen.

15.00     Pakotti vihollisen tuli myös 1.kompp.etivartiot vetäytymään. Noin tunnin kuluttua työnnettiin vartio kuitenkin takaisin,

    jonka jälkeen rauhallista.

1940.2.7     Klo 2.00 tulitti vihollinen etupäässä komppanioitten saumaa klo 6.00 vetäytyi etuvartiot pois vihollisen tulittaessa

    yhä edelleen.Vihollisella oli kai tarkoituksena tulenavauksella meidät ilmaisemaan asemamme.

    Täh.p.2: klo 10.15-11.30 1-6 miestä Oravaniemi-Pasuri (aukean itäreuna).

14.30     10-12 miehen ryhmissä molempiin suuntiin. Klo 15.15 loppui tähystys lumisateen ja huonon näkyväisyyden vuoksi.

1940.2.7 10-

1940.2.8 10. 1. Tilanne ennallaan.

3. Oma tykistö ampui klo 15.30 neljä sarjaa JR 6:sta tulleen tietoituksen nojalla vihollisen hv.( 5 kpl ) Pasurin tielle

    Mutamäen korkeudelle.Vaikutus ei tähystettävissä.Klo 21.40 ampui tykistömme 3 sarjaa Pasurin tiellä 

    työskentelevää vih.työryhmään hajoittaen sen. Tappioista ei tietoa.

22.55     Tykistömme ampui  Mutamäen sulkurinne alueeseen kolme sarjaa auttaen omaa tst.ryhmää irroittautumisessa.

    Vih.tyk. toiminnassa klo 2.10 ampuen kahdeksan laukausta joista neljä suutaria. Aamulla klo 7.45 aloitti

    vihollinen yhtäjaksoisen tyk. ja krh. tulen komentopaikan ympäristtön ja Kanaojan maastoon.

    Myös 1 kompp.komentopaikkaan. Klo 9.00-9.10 oli tauko, jonka jälkeen alkoi taas yhtäjaksoisesti.

    Oikealta samoin kuului jatkuvaa tykistötulta. Klo 10.00 jatkuu vihollisen tykistötuli.

5.  Vihollinen liikehtinyt koko päivän valvontalinjamme korkeudella. Klo 22.45 yritti 3.kompp.väkivalloin työntää

    Mutamäen valvontalinjaa eteen. Vih. avasi kiivaan kk.pk.kp. ja kivääritulen pakoittaen meidät vetäytymään.

    Oman tykistön avulla irroittautuminen tapahtui ilman tappioita. Samoin liikehti vihollinen 2.kompp. lohkolla

    suuntaan piste 70 - Kaijansuon metsikköön avaten tulen klo 22.45 tällöin haavoittui res.stm. Vanhanen T lievästi

    käteen. Klo 2.30 vihollinen avasi uudelleen summittaisen tulen. Linjan ja Kaijansuon välisestä maastosta ampui

    vih.tykki suoralla suuntauksella asemiemme yli.

22.45     Avasi vihollinen kiivaan tulen myös 1.kompp. lohkolla aiheuttaen täällä suurempaa tappiota. Res.kers Pukki U

    ja res.stm Inkilä A kuolivat ja res.kers. Rajala M res.stm Turkki T ja res.stm Lammi H haavoittuivat lievästi.

    Vihollisen tuli lakkasi noin klo 2.00. Vihollisen tuli oli kiivain oikeanpuoleista tulikohtaamme vastaan.

    Täh.p.1: Koko päivän vilkasta liikettä Pasurin tien yli Mutamäen korkeudella. Klo 15.25 räjähti miina oikealla 

    puolen tietä. Vaikutus ei havaittavissa.
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    Täh.p.2: Usvan takia tähystys vaikeaa. Pienempiä miesryhmiä liikkeellä tiellä Oravaniemi-Pasuri (aukean itäreuna)

    molempiin suuntiin. 1. ja 2. kompp. etumaastossa kuultu useampaan otteeseen vih. komentoääniä sekä työryhmien 

    aiheuttamaa helinää.

1940.2.8 10-

1940.2.9 10. 1. Tilanne ennallaan.

2. Vih. hyökkäysvaunuja esiintynyt etupäässä 1.kompp.lohkolla ( 5 kpl ). Tykistö ja pst.tykki tähystyksen mukaan

    ainakin kahteen osuman. Tähystettäessä voitiin havaita k.o. vaunujen hinaaminen pois etumaastosta.

3. Oma tykistö ampui eilen 2 sarjaa maalinaan 1.kompp. edessä liikkuvat hv:t. Vaikutus ei havaittavissa. Vih tyk. oli 

    kiivaassa toiminnassa koko päivän alkaen klo.7.35 jatkuen aina klo 18.30. Kev.tyk. Pasurin suunnasta, raskaampi

    Korpioja-Sarkola suunnasta.

8.30-     Luja keskitys 2.kompp.kom.paikan ja asemien väliin. Yöllä klo 2.00 - 2.30 häiritsemisammuntaa 2.kompp.lohkolla.

10.00

4. Lentotoiminta lohkollamme hiljaista. Klo 15.35 lensi 5 vih.pommikonetta suuntaan Pölläkkälä-Pasuri pudottaen

    pommeja komentopaikastamme noin 600 m Korpiojan suuntaan maantien sivuun.

15.30     Syöksyi eräs vihollisen hävittäjä hevosajoneuvon kimppuun 2.kompp. alueella haavoittaen niin pahoin, että se

    täytyi lopettaa.

5. Vihollisen liikehtiminen vilkasta koko päivän. Illalla vihollinen eteni asemiemme eteen noin 400 m päähän kaivautuen

    asemaan. Tämä havaittiin 3.kompp. lohkolla. Varsinaista tst. toimintaa ei ollut. 1.kompp.alueella huomioitiin

    ennenkaikkea vihollisen tarkka ja kohdistettu tuli kk.ja pk. pesäkkeihin. Tällöin kaatui res.stm. Holttinen A ja 

    haavoittui res.stm. Karhu S. Yö rauhallinen.

    Täh.p.2: Tähystystä ei voitu suorittaa koko päivän vallinneen pakkasusvan tähden.

    Aamulla klo 8.00- 9.00 ampui vih.tyk. Kanaojansuun ja Pasurinlahden jäälle sekä rantaan. Klo 9.00-10.00 muutti 

    vih. tykki suuntaa ampuen Kanaojan maastoon ja komentopaikan ympäristöön. Vih.kran ja hv.tykit vilkkaassa

    toiminnassa rantalohkollamme. Tuli jatkuu edelleen. Ei vahinkoja.

1940.2.9 10-

1940.2.10 10. 1. Tilanne rauhoittunut. Aika ajoin kihkeähköä tyk. ammuntaa.

2. Pasuri-tien suunnassa havaittiin 6-7 hv:a etenevän linjojamme kohti. 3 hv:a jatkoi matkaansa aivan ampumamatkalle

    tykeillään asemiamme muitten kääntyessä metsän suojaan. Pst. asema ampui vaunuista kaikki palamaan sekä

    kolmannen liikuntakyvyttömäksi. Pst.tykin johtajan väitteen mukaan olisi myös metsässä olevista vaunuista yksi 

    ammuttu  liikuntakyvyttömäksi. Ei ole saatu varmuutta.

3. Klo 7.00-13.00 aikana melko jatkuvaa tyk. tulta linjojemme takamaastoon. Klo 11.00-13.00 laskettiin n 800 kran.

    ammutuksi lohkollemme.

14.00     Keskitti vih.tyk. keskilohkollemme n. 75 kran.(75mm) Vaurioita ei tullut.

1940.2.10     Aamupäivän kuluessa vihollinen suorittanut heikkoa tiedustelua etumaastossa. Klo 6.00 saapui jalkaisin varmistus-

    linjallemme vih.mies kantaen kainalossaan pakettia. Vartiomiehemme kysyessä t-sanan ja seis komentaessaan

    pudotti mies pakettinsa ja pakeni omalle puolelleen.Vartiomiehen autom.-kivääri ei toiminut.(ryssäläinen alkup.)

    Paketissa oli päänsuojus, 2 likaista nenäliinaa ja 3 vehnäleipää (känttyä). Vihollisen puolelta kuultiin suomenkielisiä

    komentosanoja "komppania kokoon" ja "ampuu". Yön aikana hiljaista, ainoastaan Pasurintien suunnasta loittonevaa

    hv:n surinaa.Varmuutta vastassa olevan joukon vahvuudesta ei ole saatu sillä äänistä päätellen pääosa oli vielä

    takanapäin.

1940.2.10 10-

1940.2.11 10. 1. Tilanne ennallaan. Rauhallista.

2. Hv:n moottorin surinaa kauempaa Pasurista.

3. Krh:mme ampunut klo 12.10 Mutamäen suuntaan. Vaikutus huudoista päätellen jonkinlainen. Klo 11.55 ampui

    vih.tyk. keskityksen rantalohkollemme n. 300-400 kran. Vahingot: Korsunkatto murtui, mutta vahvistettin heti.
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    Klo 14.00-15.00 heikkoa tyk.tulta Kanaojan maastoon.

4. 12.50 3 vih.konetta (häv) Punnusjärven suunnasta pohj. Klo 23.30 lvih.kone Pasurinsuunnasta länteen. Päivän

    kuluessa heikkoa kivääritulta molemmin puolin. Omat etuvartiot pidetty sisällä, sillä vihollisen vahva varmistus

    asemiemme edessä estää sen asettamisen.

1940.2.11     Aamupäivän vihollisen tyk. ja krh:t ampuneet Pasurinkangas "i":stä n.500 m etelään olevaan teitten risteyksen

    länsipuoleiseen maastoon sekä linjojemme taakse jatkuvasti. Vaurioina on viholliselle todettu 8 kaatunutta.

    Omat vauriot 3 haavoittunutta.

13-16     Aikana ampui vih.krh. tien eteläpuolella olevien komppanioittemme välirajaan ( aika-ajoin kiivaasti ).

1940.2.11 10-

1940.2.12 10. 1. Tilanne ennallaan. Vihollisen ilmatoiminta ja tyk. toiminta vilkasta.Molemminpuolista kivääritulta.

2. Klo 15.30 havaittiin asemistamme n.1000m itään tiellä 4 hv:a, joista 3:lla oli perässään panssarireki. Siirtyivät 

    metsään.

3. Tyk:mme ampui klo 12.00 lähtien aikaajoin joitakin ryhmiä pyydettyihin maaleihin.( todettu pston as. )

    Krh:mme ampui klo 12.45 sekä muutamia kertoja myöhemminkin tien pohj. puoliseen maastoon. Ammuntojen

    vaikutusta ei tarkoin voitu todeta, mutta äänistä päätellen elävään voimaan aiheutti tuhoa.

7.30     lähtien ampui vih. tyk., krh., hv.tyk, sekä eräänlaatuiset pienemmät konetuliaseet melko jatkuvasti tien etelä- 

    puolella olevien komppanioittemme saumakohtaan sekä rantalohkon asemiin. Harvempaa tulta linjojemme

    takamaastoon aina Virsumäki ml. Tien eteläpuolella laskettu tulitiheys n.30 lauk/ 10 sek. sekä rantalohkolla

    n.10 lauk./ min. Ajoittain tuli oli harvempaa. Ammunta aiheutti n.15 m sortuman yhd.hautaan ja täysosuma

    pk-pesäkkeeseen , hieman vaurioita eräisiin kk-pesäkkeisiin. Joitakin haavoittuneita sekä kaatunut.

4. Klo 11.45-14.00 liikkui Vuoksi-Punnusjärvi alueella 2 hävittäjää ja tod.näk. tj.kone.(hitaampi toisia).

    Klo 13.05 6 vih. hävittäjää alueemme yläpuolella. Klo 13.20 9 pommikonetta pudotellen takamaastoon joitakin 

    pommeja. Ei vaikutusta. Klo 19.10 sekä 22.30 oma kone vihollislinjojen yläpuolella.

5. Täh.p.1: Oravaniemessä Kokkomäki "m":ssä havaittiin klo 15.00 3 miestä työskentelevän kaivuupuuhissa.(asema?)

    Täh.p.3: N. joukkueen suuruisia osastoja liikkunut pitkin päivää n.300 m. pist.44 länteen edestakaisin tien yli.

    Keskilohkolla havaittiin vih. käyttävän panssarilevyjä. Yksityinen mies ryömii lumessa työntäen edellään levyä.

    Levyt valkeita ja niissä on ampuma-aukko kuten meikäläisissäkin levyissä. Yleensä kaikki k.o. välineen suojassa

    edenneet ammuttu.

6. Linjamäen suunnasta kuulunut työskentelyä. Kysymyksessä lienee asema, josta voidaan tulittaa saumaa

    tehokkaammin.(?)

7. Iltahämärissä klo 16.45 lähtien n. tunnin ajan kuului vihollisen puolelta riitaisuudelta vaikuttavaa rähinää ja mölinää.

    Mutamäen maastossa iltapimeällä pistoolin laukauksia ja äänekästä melua. (ammuskelleet omia?)

    Jv. vaikutti päivän kuluessa  hyvin haluttomalta hyökkäämään huolimatta toistuvista kehoituksista mennä eteenpäin.

8. Omat tappiot 3 miestä haavoittunut ja 1. mies kaatunut. Viholliselta varmoiksi todettuna 81 kaatunutta. Lisäksi

    suuri joukko epämääräisiä tapauksia. Tykistön ammunnasta sattuneita menetyksiä ei voitu määritellä.

    Yön aikana räjäytettiin palamatta jäänyt hv tuleen. Vihollisen puolelta seurattiin paloa. Vih. siirsi sauman kohdille

    pk:n jolla yritti klo 5.00-7.30 aikana tulittaa asemiamme, mutta pakoitettiin poistumaan.

1940.2.12     Aamusta alkaen harvaa häiritsemisammuntaa tyk. ja kivääritulella (vih.). Vihollinen käyttää tien suunnassa 

    lumipukuja, mutta tehtyjen havaintojen mukaan ei Oravaniemessä olevilla sellaisia ole.

1940.2.12 10-

1940.2.13 10. 1. Tilanne ennallaan. Keskilohkollamme tykistötulta, kivääritulta.

2. Klo 10.10-12.30 aikana havaittu 3 erikertaa panss.auto tiellä n.1000 m linjoistamme itään.

3. Oma tyk. sekä krh. ampuneet häirintätulta tien eteläpuoleiseen maastoon ja Mutamäkeen. Tarkoitus saavutettu.

    Vih. ampunut "sauman" kohtaan päivän kuluessa tyk. , rask.krh., pst.tyk.,( 107 mm ). Tuli ajoittain hyvin kiivasta.

    Harvempaa tulta rantalohkolle rask.krh., sekä Virsumäki maastoon. Vaurioittanut saumassa ampumahautoja 
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    ja pesäkkeitä.

5. Rantalohkolla suoritettu kolme kertaa "asehankinta"-partiointia vih.ketjulle. ( saalis luettelona )

    Täh.p.3: Tien suunnassa ( 1000-1300 m asemistamme ) havaittu vilkasta liikennettä edestakaisin tien yli.

    Kuormavaunulla ( pitkät lavat ) tuotu miehiä maastoon.

6. Vihollinen yrittänyt joitakin kertoja n. 30 miehen joukoilla hyökätä sauman kohdalla sisukkaasti, mutta torjuttu

    alkuunsa, levyt käytössä. Maastossa esiintyy joukkoja joista toisilla lumipuku, toiset ilman. Yöllä vahvistimme ja 

    korjasimme asemiamme ja korsujamme. Jonkun verran pl-estettä korjattu. Omat tappiomme päivän kuluessa: 

    3 kaatunutta ja 6 haavoittunutta.

    Vihollisen tappiot: 45 kaatunutta ( varmoina )

    Seuraava määrä erilaista materiaalia:

     2   autom. kivääriä

     1   kiikaritäht. kiv.

     9   kiv. m/38

     9   kss. naamaria

    11 pk-lippaita ( 4 laatikkoa ) 

     5 kk laatikoita 4 täynnä

    1000 kk patr.vöissä ( kelta kärki )

    2 kk työkalulaatikkoa ö-kannuineen

    6 ryssäl. munakäsikran.

    300 kiv. patr.

    1 pk m/38

    3 pk lipasta.

    papereita.

1940.2.13 10-

1940.2.14 10. 1. Tilanne ennallaan. Ilmatoiminta vilkasta.

2. Surinasta päätellen hv:ja edelleen tien suunnassa.

3. Tykistömme ja krh:mme häirinnyt pyydettäessä "sauman" edessä olevaa vihollista. Tarkoitus saavutettu.

    Vih.tyk. ja raskas krh. ampuneet saumaan. Haupitsi ampunut suoralla suuntauksella k.o. paikkaan aiheuttaen

    ampumahautojen luhistumisen. Ammunta jatkuu 14.2.

4. Ilmatoiminta alueemme yläpuolella koko 13.2. päivän sekä seuraavan yön hyvin vilkasta. Toista sataa konetta

   ollut päivän kuluessa ilmassa. Pommitukset kohdistuneet etupäässä Virsumäen - Rautatien väliseen maastoon.

   Ei sanottavampia vaurioita.

5. Liike vilkasta pist. 44 maastossa. Omat tappiot 1 haavoittunut sekä hevonen lopetettava. Vih. tappiot 3 kaatunutta.

   Toistaiseksi on vih. painanut saumasta jättäen muut osat linjojamme aivan rauhaan. Iltahämärissä havaittu erilaatuisia

    valomerkki-ilmiöitä. Näistä selvimmin Virsumäestä suunt. 54-55 sekä Punnusjärven suunnassa. Yön aikana korjailtu

    asemia sikäli kuin on ollut se mahdollista. Sauman kohdalla vahvistettu pl-estettä.

1940.2.14 10-

1940.2.15 10. 1. Tilanne ennallaan. Paikoittaista tyk.toimintaa. Ilmatoiminta vilkasta.

3. Oma tyk. ja krh. suorittaneet häirintää sauman edessä olevaa vih.osastoa kohtaan. Vaikutus joksikin aikaa

    vaimentanut toimintaa, mutta ei ole kyennyt estämään jokseenkin jatkuvaa sauman painostusta.

    Vih.rask. krh:t sekä tyk. ampuneet pienten väliaikain perästä pitkin päivää 3:lla tyk.(1 5" ja 2 pst.) suorasuuntauksella

    sauman kärkeen, sekä 1 pttrin ampuessa epäs.

    Vauriot: ampumahaudat jotka yön aikana on saatu korjatuksi ja tyhjennetyksi ovat rikkoutuneet ja täyttyneet. 

    Joitakin haavoittunut. Alueella ammuttu vrk:n kuluessa n. 1000 ammusta.

4. Ilmatoiminta 14.2 ollut vilkasta. Hävittäjät ampuneet huoltoteillemme ja leirialueita kohti kk:lla. Vaurioita ei sattunut.
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    Tj - ja täh. -kone ollut ilmassa koko päivän.

5. Täh.p.3: pist. 44 n.300m länteen tiellä havaittiin kenttäkeittiö, joka viipyi siinä 10 min., jolloin miehet hakivat siitä

    jotakin (?). Samassa paikassa on useana päivänä havaittu k-keittiö liikkeellä, mutta on useimmiten mennyt tien

    eteläpuoleiseen metsään. Äänistä päätellen on suurempi joukko leiriytynyt Pasurinkangas ensi "n":stä n. 400 m

    etelään olevaan notkelmaan. Sauman edessä esiintyvät suor.suunt.tyk. vie vih. yöksi aina taaemmas tuoden ne

    aamuhämärissä takaisin traktorivedolla. Tavallisimmin klo 6-7 ajoissa, 16.2 tuotiin ne jo klo 5.00. Sauma edelleenkin

    lohkomme painostetuin kohta. Toistaiseksi vain tyk. tulella.

    Omat tappiomme: 3 haavoittunutta sekä rikkoutuneet ampumahaudat. Yön aikana jatkuvasti korjailtu päivän kuluessa

    sattuneet vauriot. 14.2. illalla yritettiin antaa propagandalähetys kovaäänisillä, mutta pakkasen takia ei kovaääniset 

    toimineet, joten yritys epäonnistui.
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