
Sotapäiväkirjat 9./JR 10. 

4.9.1944:  
Yö sateinen. Yön aikana huuteli ryssä asemistaan. "Kepin" edessä:  "Tulkaa tänne, rauha 
on tehty ja te olette hävinneet." 

Klo 4.20: Puhelimista käsky vihollisuuksien lopettamisesta klo 7.00. 

Klo 6.05: Radiouutisissa ilmoitus aselevon alkamisesta klo 8.00. 

Klo 8.48-9.00: Ampui ryssä aselevosta huolimatta 5 kran 82 krh:lla "Kämpän" maastoon. 
Ps.kilpiä alettiin evakuoida. 

Klo 9.07: Kaksi vih:n kk.sarjaa."Kämpän" kk.vartiopaikasta oikealle. 

Klo 10.05: Vih.kiv. tulta (yksityisiä laukauksia) "Keppiin". 

Klo 13.35: Vih:n kp-sarjoja "Keinoon". 

Klo 14.48: Yhteensä 12 kran 82 ja 120 krh:lla. 

Klo 15.04: Kämppään ja Keppiin. 

Klo 16.05: Irrotettu patl. Seitamon kk:n sijalle 1 ryhmä 1. j:sta. 

Klo 17.15 - 17.35: 28 kran 82 ja 120 krh:lla "Kepin ja Keinon ja komentopaikan seuduille". 

Klo 17.35-17.45: Vih:n krh tuli siirtyi kompp.lohkon takamaastoon, jonne yhteensä 8 kran 
82 ja 120 krh:lla. 

Klo 19.30: 4 kran 82 krh:lla aivan "Kämpän" kk. vartiopaikan viereen. Ihmeellistä oli, että 
ryssän aselevon rikkomuksista (päivän aikana yhteensä 49 kran kompp.lohkolle) ei 
aiheutunut minkäänlaisia tappioita. 1 ryhmä 1. j:sta kk:ien sijalle "Keppiin." 

Klo 22.59: Kova räjähdys (ilmeisesti kasapanos) ryssän asemista, jota seurasi muutamia 
"Kämppään" ammuttuja kiv. laukauksia. 

5.9.1944. 
Klo 6.00: Yö aluksi sateinen, sitten kirkastuva. Kaikilla kova hermojännitys, sillä tulta 
kielletty avaamasta, eikä vih:n aikeista minkäänlaista tietoa. Yö kuitenkin rauhallinen. 
Ammuttiin yli 100 valoammusta. 

Klo 8.00: Melkein selkeätä, itätuuli +6,2 astetta. 

Klo 8.16 Ampui vih. ainakin 5 pk-sarjaa "Kämppään." 

Klo 8.32: Yksityisiä kiv. laukauksia "Kämppään"  

Klo 13.50 - 14.05: Yritettiin rykm. tied.ups. luutn. Malisen toimesta huutamalla saada 
tukikohta "Keinosta käsin yhteys ryssään neuvottelujen aikaansaamiseksi, mutta kun 
paikalla oli miinakenttä, johon tilaisuuteen saapunut 11 K:n pääll. v.s. luutn. O.J.Sainio 



astui haavoittuen vaikeahkosti, oli yrityksestä "Keinon" kohdalla luovuttava, vaikka ryssät 
olivatkin jo välimaastossa. 

Klo 14.55: Saapui "Kämpän" etumaastoon 1 ryssä punaisen lipun kanssa, meikäläisten 
ensin nostettua valkoisen lipun. 

Klo 15.05: Lähti paikalle vänr. Honkavaara ja kers. Martinmäki tykistön tj:eesta. Paikalle 
saapuu pian  3 muuta ryssää, joista ainakin 2 upseeria. 

Klo 15.10: Lähti luutn. Kilpeläinen ryssien luokse, joiden puolesta puhui eräs 
suomenkielentaitoinen kapteeni. Ryssien puolesta pyydettiin meikäläisiä vetäytyessään 
jättämään tiet ja sillat tuhoamatta ja merkitsemään kulkuaukot miinakenttiin. Meikäläisten 
puolelta ainoastaan sovittiin neuvotteluista klo 16 Evsjärvellä, joihin ryssät lupasivat 
saapua mikäli saavat neuvotteluluvan.  

Klo 15.40: Saapui "Kämppään" div. komentajan valtuuttama neuvottelija luutn. Malinen, 
jonka kanssa heti otettiin yhteys ryssään "Kämpän" kärjen edessä ja sovittiin neuvottelusta 
samalla paikalla klo 16.05: 

Klo 17.00: Lähes tunnin myöhästyneinä saapuivat ryssän neuvottelupaikalle, meikäläisten 
jo turhaan odotettuaan poistuttua. 

Klo 17.15-17.35: Saapui luutn. Malinen uudelleen paikalle, mennen luutn. Kilpeläisen 
opastamana välimaastoon, jonne ryssän puolelta saapui 2 ev.luutn., 1 majuri ja 2 
kapteenia. 

Neuvotteluja ryssien kanssa maastossa, joka aivan täynnä ryssien ruumiita. Maasto aivan 
tykkitulen runtelemaa, täynnä varusteita, aseita ja irrallisia ruumiinosia. Aivan asemiemme 
edessä 6 kaatuneen ryssän ruumista, joista 2 upseeria. Ei voinut ryssä väittää 
voittaneensa sotaa Tunkuantien suunnalla. 

6.9.1944 
Klo 6.00: Yö täysin rauhallinen, kirkas kaunis aamu +7,8 astetta, päivemmällä sadetta. 

Klo 18:00: Päivä hiljainen. Aseitten puhdistusta ja tarpeettoman materiaalin evakuoimista. 
Patruunoita jätettiin 2 ta, joista osa miehille. 

.... 

13.9.1944 
Klo 3.00-5.05: Kirkas, kylmä syysaamu. Vaihto aloitettiin pilkkopimeässä, minkä johdosta 
osa 3./JR 10:n miehistä eksyi ja vaihto saatiin loppuun suoritetuksi vasta klo 5.05, jolloin 
kompp.pääll. ja kom.ryhmä marssille toim. joukkueeseen. Taakse jäi Rukajärven suunnan 
etulinja ja eräs sen kuuluisimpia lohkoja "Peukaloniemi." Komppanian vahvuus 
5+26+154=185. 

*** 



Näin alkoi 462 kilometrin pituinen kotiinpaluu marssi jalan. Kotiuttaminen Kiuruvedeltä 
kotoisin olevan Tauno Tikkasen osalta tapahtui 16.11.1944 Pielaveden Suojalasta. 

*** 


