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TIIVISTELMÄ 

 

Kun jatkosota syttyi kesällä vuonna 1941, 14. Divisioona lähti hyökkäykseen kohti itää Ru-

kajärven suuntaan Kuhmon tasalta. Divisioona eteni vaativien taisteluiden jälkeen Rukajär-

ven tasalle, josta se 11.9.1941 valmistautui jatkamaan hyökkäystä edelleen itään päin. Suo-

men ulkopoliittisen painostuksen takia 14. Divisioonan hyökkäyksen jatkaminen kiellettiin ja 

se ryhmittyi noin 200 kilometrin mittaiselle puolustuslohkolle, jossa puolustus toteutettiin 

kenttävartiolinjoilla ja niiden välisillä yhteyspartioilla. Talvella vihollisen alueelle lähetettiin 

tiedustelupartioita, joiden tehtävänä oli selvittää vihollisen vahvuus, ryhmitys ja varustus. 

Partiointia suoritettiin partion, ryhmän, joukkueen ja pataljoonan vahvuisilla osastoilla. Par-

tiointitehtävät muodostuivat usein väkivaltaisen tiedustelun luonteiseksi. Rintamalle tuotiin 

henkilötäydennyskeskuksista uusia asevelvollisia, jotka piti kouluttaa vallitsevan taisteluti-

lanteen ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Talvikoulutusta annettiin koulutuskeskuksissa, 

henkilötäydennyskeskuksissa sekä rintamalla. Taisteluista irti olevien joukkojen suoritusky-

kyä pyrittiin ylläpitämään koulutuksella, koska kuri oli selvästi laskenut taisteluiden muutut-

tua passiivisemmiksi.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen asiakirjatutkimus. Tutkimuk-

sessa on käytetty pääaineistoina suomalaisia arkistoasiakirjoja, aikakauteen liittyviä tutki-

muksia ja kirjallisuutta. Arkistoasiakirjoista tärkeimmiksi osoittautuivat 14. Divisioonan so-

tapäiväkirjat, koulutustoimisto x:n asiakirjat, 10. Prikaatin asiakirjat sekä kotijoukkojen esi-

kunnan koulutustoimiston asiakirjat. Tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä ovat, miten tal-

vitaktiikka ja talvikoulutus ilmenivät Rukajärven suunnalla 1941–1942, mikä oli jalkaväen 

talvikoulutuksen päämäärä 1920 ja 1930 -luvuilla sekä miten talvisota vaikutti jalkaväen tal-

vikoulutukseen välirauhan aikana. Rukajärven suunnan talvitaktiikan ja talvikoulutuksen 

tutkimisessa perehdyttiin 14. Divisioonan jalkaväkijoukkojen toimintaan talvella. Toimintaa 

verrattiin 1920 ja 1930 -lukujen talvikoulutukseen sekä talvikoulutusta käsitteleviin oppai-

siin, jolloin voitiin vastata asetettuihin kysymyksiin. Tutkimustyötä haittasi se, ettei talvikou-

lutusta näin laajasti ollut aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksessa ilmeni, että 1920-luvulla talvi-

koulutuksen tavoitteita ei ollut määritelty erikseen, mutta 1930-luvulla jalkaväen talvikoulu-

tukselle määritettiin selkeät päämäärät. Talvikoulutukselle ei välirauhan aikana määritetty 

erillistä talvikoulutusohjetta, joka olisi ollut yhtenäinen kaikissa koulutusyksiköissä. Jatkoso-

dan aikana jalkaväen koulutuskeskuksissa olivat käytössä yhteiset talvikoulutusohjeet. Ruka-

järven suunnalla taisteluista irti oleville joukoille annettiin omat talvikoulutusohjeet. Talvi-

taktiikassa ilmeni useita talvikoulutusohjeiden mukaisesti ja vastaisesti suoritettuja toimenpi-

teitä. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aikaisemmin annettu talvikoulutus ilmeni taistelu-

kentällä sekä millaista talvikoulutusta jatkosodan aikana annettiin koulutuskeskuksissa, hen-

kilötäydennyskeskuksissa sekä taisteluista irti oleville joukoille rintamalla 1941–1942.  
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TALVITAKTIIKAN JA TALVIKOULUTUKSEN ILMENEMINEN 

RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 1941–1942 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen päämäärä 

 

14. Divisioonan (14. D) joukot perustettiin Maaselän sotilasläänistä, Kainuun, Pohjois-

Karjalan ja Pohjois-Savon reserviläisistä. Lisäksi divisioonaan muodostettiin kaksi jalkaväki-

pataljoonaa, joiden rungon muodostivat Nurmeksessa toimineen 10. Prikaatin (10. Pr) varus-

miehet. Tilanne 14. D:n puolustuslohkolla oli talven 1941–1942 aikana enimmäkseen rauhal-

linen mutta ensimmäisen talven aikana käytiin kiivaita taisteluita, joissa suomalaisten talvi-

taistelutaidot ja suorituskyky joutuivat toden teolla koetukselle. 14. D:n taisteluita jatkosodas-

sa on tutkittu aikaisemminkin. Erityisesti hyökkäysvaihetta on käsitelty useassa eri tutkimuk-

sessa ja teoksessa, mutta talvitaisteluita Rukajärven suunnan asemasotavaiheesta on tutkittu 

vähemmän. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 14. D:n jalkaväen toteuttamaa talvitaktiikkaa ja talvikoulu-

tusta Rukajärven suunnalla 1941–1942. Tutkimuksessa tuodaan esille, miten 1920 ja 1930 -

lukujen sekä välirauhan aikainen jalkaväen talvikoulutus ilmenevät Rukajärven suunnalla 

1941–1942. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä oli jalkaväen talvikoulutuksen päämäärä 1920 ja 

1930 -luvuilla, miten Kainuun suojeluskuntapiirissä toteutettiin jalkaväen talvikoulutusta 

1930-luvulla sekä mitä sisältyi 10. Pr:n talvikoulutukseen välirauhan aikana. Talvitaktiikan ja 

talvikoulutuksen tutkimisessa selvitettiin, ilmenikö annettu talvikoulutus taistelukentällä vai 

käytiinkö sotaa sotilaiden omien näkemysten ja toimenpiteiden perusteella. 
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1.2 Tutkimuksen tutkimusongelma, rajaukset ja rakenne 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen asiakirjatutkimus. Tutkimuksen pääkysymys on: Miten tal-

vitaktiikka ja talvikoulutus ilmenivät Rukajärven suunnalla 1941–1942? Pääkysymykseen 

vastataan seuraavien alakysymysten avulla: 

 

1. Mikä oli jalkaväen talvikoulutuksen päämäärä 1920 ja 1930 -luvuilla? 

Jalkaväen talvikoulutus perustui 1920-luvulla talvikokeiluihin, koska tuolloin ei ollut juuri 

kokemuksia talvisodankäynnistä. 1920-luvun lopulla julkaistiin kaksi talvikokeilujen koke-

musten perusteella laadittua ohjekirjaa, joita käytettiin koulutuskäytössä vielä jatkosodan ai-

kana. Jalkaväen koulutuksen päämäärät muotoiltiin uudelleen vuonna 1932, jolloin tavoittee-

na oli sotakelpoisen joukon luominen.
1
 Vuodesta 1932 alkaen varusmiesten koulutus jakaan-

tui alokkaiden, nuorempien sotamiesten ja vanhempien sotamiesten koulutuskausiin. Käyt-

töön otettu uusi asevelvollisuuslaki oli voimassa aina talvisotaan asti, kunnes talvisodan jäl-

keen sitä hieman muutettiin.
2
 Tutkimuksessa selvitettiin, oliko jalkaväen talvikoulutukseen 

määritelty erikseen tavoitteita, mikä oli jalkaväen talvikoulutuksen päämäärä sekä mikä oli 

miehistön talvikoulutuksen tavoite eri koulutuskausilla. Suojeluskuntajärjestön talvikoulutuk-

sen osalta tutkimuksessa tarkasteltiin Kainuun suojeluskuntapiirin talvikoulutusta. 

 

2. Miten Talvisota vaikutti jalkaväen talvikoulutukseen välirauhan aikana? 

Keväällä 1940 annettiin talvisodassa taistelleille joukoille tehtäväksi koota talvitaisteluista 

havaitut kokemukset. Materiaalin kerääminen käskettiin armeijakuntien (AK) sekä vastaavien 

yhtymien esikunnille, joiden tuli lähettää materiaali edelleen Päämajaan. Yhtenäinen opas 

talvisodasta saaduista kokemuksista jäi kirjoittamatta, ja tarvittavat muutokset tehtiin vanhoi-

hin, vuonna 1932 julkaistuihin Jalkaväen ohjesääntöihin
3
, minkä lisäksi muutoksia tehtiin 

myös 1930-luvun lopussa laadittuun Sotilaan talvioppaaseen. Tämän kysymyksen avulla sel-

vitin, mikä oli jalkaväelle välirauhan aikana annetussa talvikoulutuksessa keskeisintä. Talvi-

koulutuksen tutkimisessa käsitellään 10. Pr:n talvikoulutusta. 

 

                                                 
1
 Yleisesikunta Osasto 4: Jalkaväen ohjesääntö I, Otava, Helsinki 1932, 15. 

2
 K.O.Reini–Heikki Koukkunen–T.Saukkonen–E.O.Tirronen–Harri Hentilä–Antti Juutilainen: Puolustusvoimat 

vuosien 1940 ja 1941 rauhan aikana, toimittanut sotatieteen laitos, WSOY, Porvoo 1988, teoksessa Jatkosodan 

Historia 1, 59. 
3
 Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen, taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomes-

sa, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 1996, 139. 
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3. Miten 14. Divisioonan jalkaväkijoukot toteuttivat talvitaktiikkaa Rukajärven suunnalla 

1941–1942? 14. D lähti hyökkäykseen kohti Rukajärveä heinäkuun alussa vuonna 1941, min-

kä jälkeen se saavutti noin kahden kuukauden hyökkäystaisteluiden jälkeen Rukajärven alu-

een. Hyökkäyksen jatkaminen olisi saattanut tuoda menestystä, mutta ulkopoliittisten syiden 

takia hyökkäystä ei jatkettu. Tämän kysymyksen avulla selvitin, miten 14. D toteutti talvitak-

tiikkaa Rukajärven suunnalla 1941–1942. Talvitaktiikan tutkimisessa käsitellään 14. D:n toi-

mintaa talven aikana sekä keskeisimpiä talvitaisteluita jalkaväkijoukkojen osalta. 

 

4. Miten koulutuskeskukset, henkilötäydennyskeskukset ja 14. Divisioona toteuttivat talvikou-

lutusta jalkaväkijoukoilleen 1941–1942? Täydennysmiehet koulutettiin tulevia taistelutoi-

menpiteitä silmällä pitäen aluksi koulutuskeskuksissa, minkä jälkeen koulutusta jatkettiin 

edelleen henkilötäydennyskeskuksissa. Jalkaväen koulutuskeskuksille annettiin syystalvella 

1941 koulutusohjeet talvikoulutusta varten.  Tilanne rintamalohkolla oli muuttunut asemaso-

dan luontoiseksi, tämän takia pyrittiin joukkojen suorituskykyä ja kuria ylläpitämään järjes-

tämällä joukoille koulutusta. 14. D:ssa käynnistettiin talvella 1941–1942 laajat uudelleenjär-

jestelyt. Muutosten johdosta vanhempia joukkoja kotiutettiin ja suoritettiin henkilötäydennyk-

siä. Tämän kysymyksen avulla selvitin, mitä talvikoulutusta annettiin koulutuskeskuksissa, 

henkilötäydennyskeskuksissa, uusille täydennysmiehille rintamalla sekä taisteluista irti olevil-

le joukoille. 

 

Tutkimus muodostuu kuudesta luvusta, joissa käsitellään jalkaväen talvikoulutusta ja talvitak-

tiikkaa. Johdannossa perehdytään itse aihealueeseen ja käsitellään muutamia tutkimuksen 

kannalta keskeisiä käsitteitä. Toisessa luvussa tarkastellaan, miten jalkaväen talvikoulutus 

toteutettiin 1920-luvulla, mikä oli talvikoulutuksen päämäärä 1930-luvulla sekä miten talvi-

koulutusta toteutettiin Kainuun suojeluskuntapiirissä. Kolmannessa luvussa käsitellään talvi-

sodan jälkeistä välirauhan aikaa ja selvitetään, miten talvisodasta saadut kokemukset vaikutti-

vat jalkaväen talvikoulutukseen. Neljännessä luvussa käsitellään 14. D:n talvitaktiikkaa ja 

viidennessä luvussa talvikoulutusta talven 1941–1942 aikana. Viimeinen pääluku on Johto-

päätökset ja yhteenveto, jossa vastaan tutkielman alussa esitettyyn pääkysymykseen sekä 

pohdin henkilökohtaisten kokemusten avulla talvikoulutuksen asemaa nykypäivän varusmies-

koulutuksessa. Jalkaväellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kivääri-, pikakivääri-, ja koneki-

väärimiehiä. Tutkimuksessa käsitellään ajallisesti 1920 ja 1930 -lukuja, välirauhan aikaa 

1940–1941 sekä 14. D:n osalta talvea 1941–1942 syyskuusta toukokuuhun.  
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1.3 Lähdeaineisto 

 

Tutkimuksen lähdeaineisto on koottu mahdollisimman monipuolisista arkistolähteistä. Tär-

keimpiä arkistolähteitä ovat Kansallisarkiston arkistolähteet, jotka toimivat samalla alkupe-

räislähteinä. Tutkimuksessa tärkeiksi lähteiksi osoittautuivat 14. D:n arkistomateriaalit, Pää-

majan Koulutustoimisto X:n asiakirjat ja koulutusohjeet sekä 10. Pr:n arkistomateriaalit. Li-

säksi suojeluskuntajärjestön talvikoulutuksen tutkimisessa Kainuun suojeluskuntapiirin arkis-

tomateriaaleista löytyi merkittävää tietoa.  

 

14. D:n talvitaktiikan ja talvikoulutuksen tutkimisessa tärkeimmiksi lähteiksi osoittautuivat 

14. Divisioonan esikunnan (14. DE) operatiivisen toimiston sotapäiväkirjat. Lisäksi talvitais-

teluiden tutkimisessa jalkaväkirykmenttien esikuntien sekä alayksiköiden sotapäiväkirjat tu-

kivat talvitaisteluiden tutkimista. Sotapäiväkirjoista oli haastavaa löytää talvitaktiikkaan ja 

talvikoulutukseen liittyvää yksityiskohtaista tietoa. Tutkimuksen laadintaa tuki kapteeni A. 

Kemppaisen diplomityö Puolustuksen järjestelyt ja suoritus Uhtuan ja Rukajärven suunnissa 

vuosina 1941–1942 vuodelta 1963, koska siinä oli käytetty lähdemateriaalina 14. D:n sotapäi-

väkirjoja ja siinä käsiteltiin 14. D:n selustavarmistusta talvella 1942. 14. D:n asemasotavai-

heesta kertovat kirjallisuusmateriaalit tukivat talvella toteutuneiden taisteluiden tutkimista. 

Tauno Oksasen, Onni Palasteen ja Antti Tuurin teoksista löytyi merkittäviä yksityiskohtia 

talvitaktiikan osalta, joita voitiin täydentää arkistolähteillä. Jatkosodan talvitaktiikan tutkimi-

sessa merkittäväksi lähteeksi osoittautui Yrjö Aleksis Järvisen stipendityö Jatkosodan taiste-

lut vuodelta 1950, jossa käsiteltiin yleisesti suomalaisten käyttämään talvitaktiikkaa jatkoso-

dassa. Jatkosodan aikana tapahtuneesta talvikoulutuksesta löytyi perusteellisesti tietoa koti-

joukkojen esikunnan koulutustoimiston arkistomateriaaleista. 

  

Tutkittaessa 1930-luvun jalkaväen talvikoulutusta tärkeäksi lähteeksi osoittautui Pääesikun-

nan talvikoulutusta varten laadittu ohje Talvikoulutusohjeita. Lisäksi tutkimusta tuki kapteeni 

O. Kerosen vuonna 1979 valmistunut diplomityö Puolustusvoimien rauhan ajan varusmies-

koulutusjärjestelmän kehittyminen maavoimissa vv 1919–1975 erityisesti jalkaväen kannalta, 

koska siinä käsiteltiin jalkaväen koulutusta, ja työssä oli käytetty lähteenä Kansallisarkistossa 

olevan Koulutustoimisto X:n asiakirjoja. Teoksesta sai selville varusmiesten palvelusajat sekä 

palvelukseen astumisajankohdat, joilla oli merkitystä talvikoulutuksen aloittamisen kannalta. 

Kainuun suojeluskuntapiirin talvikoulutuksen tutkimisessa lähteenä toimi Kansallisarkistosta 

löytyvät Kainuun suojeluskuntapiirin vuosikertomukset. Hannu Romppaisen teos Kainuun 

suojeluskuntapiiri 1918–1944, jossa lähdemateriaalina oli käytetty Kainuun suojeluskuntapii-
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rin vuosikertomuksia, antoi perusteelliset tiedot piirin kehittymisestä, kokoonpanoista ja kou-

lutuksesta. Talvikoulutusta siinä käsiteltiin vähän. Kainuun suojeluskuntapiirin talvikoulutuk-

sen tutkimisessa hyödylliseksi lähteeksi osoittautuivat Kainuun Sissi -nimellä ilmestyneet 

Kainuun suojeluskuntapiirin lehdet, sillä ne sisälsivät suojeluskuntien viikko-ohjelmia, talvi-

koulutukseen liittyviä ohjeita, kertomuksia piirin talvisotaharjoituksista sekä hiihtokilpailui-

den tuloksia. 

 

Tutkittaessa talvisodan vaikutusta välirauhan aikana toteutettuun jalkaväen talvikoulutukseen 

hyödyllisiksi arkistolähteiksi osoittautuivat puolustusvoimien pääesikunnan koulutusosaston 

(Koulutustoimisto X) asiakirjat sekä 10. Pr:n arkistolähteet. Tutkimusta tuki Raimo Sillan-

pään teos vuodelta 1998, Toki kallehin on vapaus–maanpuolustustyötä Ylä-Karjalassa, jossa 

tuotiin esille 10. Pr:n perustamisvaiheet. 10. Pr:n Kansallisarkiston lähteistä löytyivät väli-

rauhan aikana käytetyt viikko-ohjelmat, joista pystyi selkeästi havainnoimaan, mikä oli väli-

rauhan aikana talvikoulutuksessa keskeisintä. Lisäksi lähteinä toimivat koulutusoppaat sekä 

ohjeet, joihin oli talvisodan kokemusten pohjalta tehty muutoksia. Välirauhan aikaisen talvi-

koulutuksen tutkimista tuki Sotatieteen laitoksen toimittama teos Jatkosodan historia 1 vuo-

delta 1988, jossa käsiteltiin yleisesti välirauhan aikaisia koulutuksen järjestelyitä.  

 

Suomalaista talvitaktiikkaa ja talvikoulutusta on tutkittu aikaisemminkin, mutta talvikoulu-

tuksen tutkiminen on ollut vähäistä. Vesa Tynkkynen käsittelee teoksessaan Hyökkäyksestä 

puolustukseen (1996) talvitaktiikan kehittämistä talvikokeilujen näkökulmasta. Teoksessa 

tuodaan esille, että talvisotakokeilujen tuloksena syntyi ensimmäinen itsenäistymisen jälkei-

nen teos, Kustaa Anders Tapolan Talvitaktiikkaa. Tynkkysen teoksessa ei käsitellä talvitak-

tiikkaa eikä talvikoulutusta syvällisesti, mutta siinä tuodaan esille aikakauden merkittävimmät 

koulutusohjeet.  

 

1.4 Peruskäsitteiden määrittely 

 

Talvitaktiikalla tarkoitetaan niiden ilmaston aiheuttamien epäedullisten tekijöiden hyödyn-

tämistä talvella, jotka jalkaväki kääntää omalla taidollaan ja menetelmillään hyödyksi joukko-

jen menestyksellisen toiminnan kannalta taisteluissa. Talven epäedullisten vaikutusten voit-

taminen rakentuu taistelun olemusten hallitsemisesta. Nämä olemukset ovat tuli ja liike, 

maasto, yllätys ja salaaminen sekä pimeys.
4
 

                                                 
4
 K.A.Tapola: Talvitaktiikkaa, Yleisesikunnan julkaisu, Otava, Helsinki 1929, 9. 
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Talvikoulutuksen tarkoituksena on perehtyä rauhanaikaisilla harjoituksilla ja kokeiluilla tal-

visodankäyntiin mitä erilaisimmissa olosuhteissa, ja sen päämääränä on käyttää sopivia varus-

teita, liikkumisvälineitä, liikkumistapoja, oppia tuntemaan aseiden vaikutus ja käyttötavat 

sekä totuttaa joukot sopeutumaan niihin. Lisäksi päämääränä on saada kokemusta talven ylei-

sistä olosuhteista ja kouluttaa joukot niihin. Talvikoulutuksessa ei saa aliarvioida vihollisen 

toimintamahdollisuuksia eikä yliarvioida oman kansan yleistä hiihtotaitoa uskomalla, että se 

riittää sellaisenaan menestykseen talvisodassa.
5
 

 

Jalkaväki on pääaselaji, joka pystyy toteuttamaan taistelun loppuun mahdollisesti yksinkin, 

minkä tekevät mahdolliseksi jalkaväen aseistus ja kokoonpano. Muiden aselajien toiminta 

perustuu jalkaväen tukemiseen joko välillisesti tai välittömästi. Jalkaväen taisteluvoima perus-

tuu liikkuvuuteen ja tulivoimaan. Erityisesti talvella jalkaväen käyttö hiihtojoukkoina lisää 

liikkuvuutta ja samalla taistelukykyä.
6
 

 

Suljettu järjestys tarkoittaa muotoa, jossa taistelijoiden paikat on tarkoin määritetty ja kukin 

on johtajan välittömässä alaisuudessa. Suljetussa järjestyksessä käytetään harjoitusmenetel-

miä, joissa joukkoon istutettava kuri yhdistetään kokonaisuudeksi, joka antaa osastolle keinot 

esiintyä ja liikkua moitteettomassa järjestyksessä.
7
 

 

Avoin järjestys tarkoittaa muotoa, jossa liikkuminen ja toimintavapaus ovat miehillä käytös-

sä ennalta määritetyin rajoituksin. Avoimen järjestyksen harjoittelun tarkoituksena on harjoit-

taa joukot taistelukoulutukseen käsittäen niitä muotoja, joita taisteluissa tarvitaan.
8
 

 

Kenttäpalvelukseen kuuluvat marssi, majoitus, tiedustelu, marssivarmistus ja lepovarmistus, 

kenttätyöt, hevoshoito, viestipalvelus, sotilaskuljetukset sekä huoltopalvelus.
9
 

                                                 
5
 Tapola, 83. 

6
 Yleisesikunta, Osasto 4: Kenttäohjesääntö II, Otava, Helsinki 1930, 20–21. 

7
 Sotaväen esikunta, koulutusosasto: Jalkaväen harjoitusohjesääntö I (J.H.O), Otava, Helsinki 1925, 104. Harjoit-

tamalla miehistö osastohiihtoon parannetaan sekä joukon hiihtokuria että koossa pysymistä.  Liikkeissä ei kui-

tenkaan vaadita täsmällistä yhdenaikaisuutta ja yhdenmukaisuutta. 
8
 Sotaväen esikunta: Koulutusohjelma jalkaväelle, laadittuna huomioonottamalla uuden asevelvollisuuslain voi-

maanastuminen, Helsinki 1922, 4. 
9
 Sotaväen esikunta, koulutusosasto: Jalkaväen harjoitusohjesääntö I (J.H.O), Helsinki 1925, 9, 15.  
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2. JALKAVÄEN TALVITAKTIIKKA JA TALVIKOULUTUS 1920 JA 

1930 -LUVUILLA 

2.1 Talvitaktiikan kehittäminen 1920-luvulla 

 

Suomen itsenäistymisen jälkeen ymmärrettiin ensimmäisen maailmansodan kokemuksista, 

että sellaisenaan niitä ei voitu hyödyntää Suomen ilmastollisissa olosuhteissa. Taktiikkaa, 

jossa Neuvostoliitto oli tukeutunut kaavamaisten mallien toteuttamiseen, ei nähty suomalai-

sessa maastossa toteuttamiskelpoisena menestymisen kannalta.
10

 Suomen sotilaallinen johto 

sekä itse sotaväki pakotettiin käytännössä kehittämään taktiikkaa, jossa lähtökohtana oli mate-

riaalisesti ja miesmäärältään ylivoimaisen vihollisen torjuminen.
11

 Metsässä liikkuminen ja 

hiihtäminen oli suomalaisille opetettu jo pienestä pitäen, joten ongelmana nähtiin lähinnä näi-

den taitojen yhdistäminen sotataidon kehittämisen kannalta.
12

 Talvitaktiikan kehittämiseksi 

käynnistettiin 1920-luvulla laajat kokeilut, joiden tavoitteena oli löytää ne keinot, joilla hyök-

käyksen toteuttaminen olisi ollut mahdollista. Kokemuksia ja ohjeita haettiin muun muassa 

Norjasta ja Ruotsista.
13

 

 

Talvisotakokeilujen varsinaisena tarkoituksena ei aluksi ollut jalkaväen taktiikan kehittämi-

nen, vaan lähinnä jalkaväen talvikäyttöön sopivien välineistöjen kehittäminen
14

, sillä esimer-

kiksi hiihto oli ollut alokkaiden koulutusohjelmissa jo vuodesta 1918 lähtien
15

. 1920-luvun 

alussa suojeluskuntajärjestö
16

 oli edellä puolustusvoimia talvitaisteluihin liittyvissä kokeiluis-

sa. Kokeiluja pyrittiin yhdistämään rajavartioston, suojeluskuntajärjestön ja sotaväen välillä 

vuodesta 1923 alkaen yliesikunnan tehtyä asiasta esityksen. Kokeilujen yhdistämiseen oli 

syynä se, että niistä pyrittiin saamaan kaikille mahdollisimman paljon hyötyä, jolloin vältyt-

täisiin päällekkäisyyksiltä. Talvikokeiluissa tehtiin merkittäviä havaintoja esimerkiksi kenttä-

vartioista latuverkostoineen, hiihtovarusteista sekä talvimajoittumisesta.
17

  

 

                                                 
10

 Tynkkynen, 34. 
11

 Yleisesikuntaeverstiluutnantti Raunio, Ari: Sotataidon viitekehys ennen Talvisotaa, Tiede ja ase, Suomen 

sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu N:o 50 1992, 58–60. 
12

 Kemppi, Jarkko: Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918–1924, Edita Prima, Helsinki 2006, 210. 
13

 Tynkkynen, 42–43; Hannula, Erkki: Jalkaväki suksilla, Suojeluskuntain yliesikunta, Helsinki 1922, 20.  
14

 Tynkkynen, 42–43. 
15

 Kari Selen–Ali Pylkkänen: Sarkatakkien armeija–Suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918–1944, WSOY, 

Juva 2004, 267. 
16

 Pylkkänen, Ali: Suojeluskuntalaiset – keitä he olivat? Vapaaehtoisten maanpuolustajien sosiaalinen kerrostu-

ma 1917–1944, RT Print, Helsinki 2001, 166. Suojeluskuntajärjestö oli kansalaisten omasta aloitteesta syntynyt 

vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. 
17

 Selen–Pylkkänen, 267–268.  
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Suomessa tukeuduttiin 1920-luvun alussa Ruotsin suksijoukkojen toimintaa käsittelevään 

oppaaseen, jonka harjoitusohjelma oli käännetty suomen kielelle ja jonka aktiivisena käyttäjä-

nä oli 2. Divisioona (2. D).
18

 Sotaväen osalta 2. D suoritti kenraalimajuri Paul Martin Wetze-

rin johdolla harjoituksia talvisodankäynnin kehittämiseksi.
19

 Kokeiluja tehtiin myös 1. Divisi-

oonassa (1. D), joka suoritti esimerkiksi talvella vuonna 1923 hiihtomarssin Turusta Helsin-

kiin sekä Haminasta Helsinkiin. Näillä marsseilla tehtiin kokeiluja talvimajojen rakentamises-

ta sekä kirjattiin muistiinpanoja kestävyydestä ja varustuksen kuljetustavoista.
20

   

 

Suomalaisen taktiikan kehittymiseen vaikutti vuonna 1923 valtioneuvoston asettama komitea, 

jonka tehtävänä oli tutkia maan nykyisen puolustuskyvyn tehokkuutta. Suomalaisen taktiikan 

tulevana menestystekijänä pidettiin kaavoittumatonta ja liikkuvaa jalkaväkeä, jonka tuli kyetä 

taistelemaan kaikkina vuodenaikoina.
21

 Lauri ”Tahko” Pihkala toimi 1920-luvulla suojelus-

kuntakuntajärjestön talvikokeilujen kehittämisessä mukana.
22

 Talvisotakokeiluista 1920-

luvulla tunnetuin oli suojeluskuntain yliesikunnan vuonna 1924 järjestämä hiihtoretki Ran-

tasalmelta Kajaaniin. Retkikunnan tehtävänä oli testata mahdollisuuksia, jotka liittyivät kulje-

tukseen, majoitukseen ja muonitukseen vaikeasti kuljettavissa metsissä. Lisäksi retken tarkoi-

tuksena oli testata suomalaista sisua ja sitkeyttä vaikeuksien voittamiseksi.
23

  

 

Yleisesikunta antoi vuonna 1925 sotalaitoksen yhtymille käskyn, jossa jalkaväen oli vastatta-

va noin viiteenkymmeneen kysymykseen. Kysymyksillä haettiin vastauksia talven vaikutuk-

sista sotilaalliseen toimintaan, jossa aiheina olivat muun muassa hiihtopartiointi sekä talven 

merkitys ryhmityksissä.
24

 Suomalaisten erikoisolosuhteiden merkitys taktillisen ajattelun kan-

nalta talviolosuhteissa ymmärrettiin vasta 1920-luvun lopussa, merkityksellisimpinä tekijöinä 

pidettiin erityisesti maastoa ja sen tuomia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina, erityisesti tal-

vella.
25

 Talvisodankäyntiin liittyvät yleisperiaatteet saatiin koulutusoppaisiin vasta 1920-

luvun lopulla.
26

 Suojeluskuntajärjestön ja sotaväen talvisotakokeilujen perusteella valmistui 

vuonna 1928 Talvisotakäsikirja (T.S.S.K, 1928), jonka tarkoituksena oli toimia jalkaväen joh-

tajien yleisenä käsikirjana, jossa teknillisillä maininnoilla pyrittiin yksityiskohtaisesti kehit-

tämään keski- ja alijohdon talvisotaan valmentautumista.
27

 Sotakorkeakoulun taktiikan opetta-

                                                 
18

 Kemppi, 210. 
19

 Raunio, 67. 
20

 Kemppi, 212. 
21

 Tynkkynen, 24. 
22

 Raunio, 67. 
23

 Selen–Pylkkänen, 267–268; Kemppi, 217.  
24

, Raunio, 67.  
25

 Tynkkynen, 25. 
26

 Kemppi, 217. 
27

 Tynkkynen, 43; Selen–Pylkkänen, 270; Yleisesikunta: Talvisotakäsikirja, Helsinki 1928, 6. 
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jana toimineen K.A. Tapolan teos Talvitaktiikkaa valmistui vuonna 1929. Teoksen sisältö oli 

talvitaktiikan kannalta mielenkiintoinen ja monipuolinen. Kirjan pääpaino oli taktisessa mie-

lessä hyökkäyspainotteinen eli offensiivinen
28

 mutta siinä käsiteltiin myös puolustusta eli de-

fensiivistä taistelua
29

. 

 

2.2 Jalkaväen talvikoulutus 1920-luvulla 

 

Puolustusvoimien koulutuksesta huolehtimisesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä vastasi 

vuodesta 1918 alkaen koko ajan sama elin, joka tunnettiin nimellä ”Toimisto X”.
30

 Suomen 

itsenäistymisen jälkeen, koulutuksessa pääpaino perustui koulutuskäskyjen mukaisesti yksit-

täisen miehen opetukseen, jossa ampumataito, asemasota ja vartiointi olivat etusijalla. Koulu-

tuksessa käytettiin puolustuslaitoksemme alkuaikoina jääkäreiden Saksassa laatimaa ja myö-

hemmin saksan kielestä suomeksi käännettyä Suomalaista sotilaskäsikirjaa. Palvelusaika oli 

vuoden 1919 väliaikaisessa asevelvollisuuslaissa määrätty yhden ja puolen vuoden mittaisek-

si.
31

 Koulutuksessa käytettyjen ohjeiden ongelmana nähtiin lähinnä niiden sovellettavuus 

suomalaisiin olosuhteisiin.
32

 

 

Suomen armeijan ongelmana olivat maan itsenäistymisen jälkeen puutteet koulutuksen yh-

tenevyydessä.
33

 Sotaministeriö asetti vuonna 1919 ohjesääntökomitean, jonka tehtävänä oli 

ohjesääntöjen lisääminen koulutuksen yhtenäistämiseksi. Ohjesääntöjen lisäämiseksi ja koulu-

tuksen yhtenäistämiseksi komitea tilasi ohjesääntömateriaalia ulkomailta, joihin kuuluivat 

muun muassa Saksa, Ruotsi, Tanska ja Ranska. Upseerit hakivat myös kokemuksia ulkomai-

sista sotakorkeakouluista, mitä pidettiin Suomen taistelutapojen kehittämisen kannalta ristirii-

taisena vaihtoehtona, koska Suomen olosuhteet olivat ainutlaatuiset, eikä muilta mailta (pois 

lukien Ruotsi ja Norja) saatuja kokemuksia voinut soveltaa sellaisinaan Suomessa.
34

 

 

Vuonna 1922 varusmieskoulutuksen pituus muuttui vuoden mittaiseksi, minkä tarkoituksena 

oli mukauttaa koulutus liikekannallepanon kannalta sopivaksi. Miehistön vuoden mittaista 

palvelusaikaa pidettiin liian lyhyenä tehokkaan armeijan luomiseksi, koska päämääränä oli 

                                                 
28

 Tynkkynen, 43; Tapola, 5. 
29

 Tapola, 5. 
30

 Koulutustoimisto (Toimisto x)/ YE:n arkisto 1918–1939, T 17814/48–49, KA; Sotatieteenlaitoksen julkaisu, 

Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, puolustusvoimien rauhanajan historia, WSOY, Porvoo 1988, 334. 
31

 Sotatieteenlaitoksen julkaisu, Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, 230–233; Selen–Pylkkänen, 243–247. 
32

 Selen–Pylkkänen, 245. 
33

 Sotatieteen laitoksen julkaisu, Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, 230. 
34

 Kemppi, 208–217. 
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saada aikaan sotakelpoinen joukko. Palvelukseen astuminen tapahtui suurimmilta osin huhti-

kuussa ja lokakuussa.
35

 Jalkaväen koulutuksen yhtenäistämiseksi julkaistiin vuonna 1922 en-

simmäinen koulutusohjelma, jossa oli huomioitu uuden asevelvollisuuslain voimaan astumi-

nen.
36

 Sen mukaan palveluaika oli jaettu viiteen koulutusjaksoon. Jalkaväen koulutus perustui 

jalkaväkikomppanian, konekiväärikomppanian sekä miinanheittäjäjoukkueen koulutukseen. 

Lisäksi käsketyt siirtyivät alokaskaudella korpraali- ja myöhemmin aliupseerikouluun.
37

  

 

Jalkaväkikomppaniassa alokasajaksi katsottiin palveluksen kolme ensimmäistä kuukautta. 

Talviaikana vaadittiin suljetun ja avoimen järjestyksen osaamista sukset jalassa. Alokaskau-

den jälkeen tuli osata mieskohtainen järjestys ja neljän kuukauden jälkeen ryhmän ja joukku-

een järjestys. Taisteluharjoitukset toteutettiin sukset jalassa neljännestä palveluskuukaudesta 

alkaen, jolloin koulutus toteutettiin ryhmän vahvuisilla osastoilla. Kuudennella palveluskuu-

kaudella koulutettiin joukkueen ja komppanian taistelukoulutusta sukset jalassa. Vuoden jäl-

keen taistelukoulutuksessa opetus painottui pataljoonan ja rykmentin taistelukoulutukseen. 

Kenttäpalveluksessa vaadittiin kolmen kuukauden jälkeen joko 15 kilometrin jalkamarssia 

talvella tai 25 kilometrin hiihtomarssia. Jokaisen tuli osata etuvartiopalveluksen periaatteet ja 

vartiomiehen velvollisuudet maastossa. Neljännen palveluskuukauden jälkeen vaadittiin jal-

kaväen tiedustelupalveluksessa marssivarmistusta sekä etuvartiopalvelusta. Yhdeksän palve-

luskuukauden jälkeen vaadittiin jalkaväen tiedustelupalveluksesta patrullipalvelus
38

 sukset 

jalassa ja viimeisellä kuukaudella 40 kilometrin marssi täysissä varusteissa.
39

  

 

Konekiväärikomppanian koulutukseen vaikuttivat vuodenajoista johtuvat sääolosuhteet sekä 

pienet rauhanajan määrävahvuudet. Tämän takia koulutusohjelmat olivat erilaiset huhtikuun 

ja lokakuun saapumiserillä. Alokkaiden ohjelmaan kuuluivat suljetun ja avoimen järjestyksen 

opettaminen, joita ei käsketty kouluttaa sukset jalassa. Kenttäpalveluksen vaatimukset olivat 

samat kuin jalkaväkikomppanialla. Huomioitavaa oli, että leiriytyminen oli ohjeistettu koulut-

                                                 
35

 Sotatieteen laitoksen julkaisu, Suomen puolustuslaitos 1918–1939, 233–238. 
36

 Sotatieteen laitoksen julkaisu, Suomen puolustuslaitos 1918–1939, 237; Sotaväen esikunta: Koulutusohjelma 

jalkaväelle, laadittuna huomioonottamalla uuden asevelvollisuuslain voimaanastuminen, Helsinki 1922. 
37

 Sotatieteen laitoksen julkaisu, Suomen puolustuslaitos 1918–1939, puolustusvoimien rauhanajan historia 236–

237. Miehistön palvelusaika muodostui alokaskaudesta (13 viikkoa), nuorempien sotamiesten koulutuskaudesta 

(13 viikkoa) sekä vanhempien sotamiesten koulutuskaudesta (26 viikkoa). Tämä palvelusaika jako oli voimassa 

vuoteen 1929 asti. 
38

 Sigell, Niilo: Suojeluskuntamiehen oppi- ja käsikirja II, jalkaväen taktillinen koulutus, Gummerus, Jyväskylä 

1922, 336. Patrulli tarkoittaa etuvartiopalvelusta. Patrullit voivat olla tiedustelu-, tarkastus- ja yhdyspatrulleja. 
39

 Sotaväen esikunta: Koulutusohjelma jalkaväelle, Helsinki 1922, 5–10. Koulutukseen kuului talvella ampuma-

koulutusta sekä pikakiväärillä ja kevyellä konekiväärillä, sisäpalvelusta, voimistelua ja urheilua sekä kansalais-

opetusta. 
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tamaan luentona. Taisteluharjoitukset toteutettiin alkaen neljännestä palveluskuukaudesta, 

mutta niitä ei erikseen ohjeistettu toteuttamaan sukset jalassa.
40

  

 

Jalkaväen koulutusohjesäännön (1922) rinnalla sekä puolustusvoimissa että suojeluskuntajär-

jestössä talvikoulutusoppaana toimi jääkäriluutnantti Erkki Hannulan teos Jalkaväki suksil-

la.
41

 Teos oli laadittu alokaskauden jälkeen jalkaväen koulutusta varten, jolloin koulutettavan 

tuli hallita hiihtotaito tyydyttävästi. Teos oli laadittu Jalkaväen koulutusohjesäännön määrä-

yksien perusteella, jotka sisälsivät muun muassa kahden viikon hiihtoharjoituskurssin ohjel-

man, minkä perusteella opas keskittyi ryhmän, joukkueen ja komppanian kokoisten osastojen 

koulutukseen. Hannula korosti suksijoukkojen kokoonpanojen muodostamista niin, että ne 

koottaisiin hyvistä hiihtäjistä. Tämä mahdollistaisi suksijoukkojen nopean ja yllätyksellisen 

käytön vihollisen sivustaan ja selustaan. Konekiväärin ottamista hiihtojoukon mukaan pidet-

tiin epävarmana vaihtoehtona, koska sen eteen ei ollut ehditty suorittaa tarpeeksi kokeiluja. 

Konekiväärin mukaan ottamisen epäiltiin hidastavan koko joukon liikkumista. Erityisesti sil-

loin, kun oli kysymyksessä partiotoiminta vihollisen sivustaan ja selustaan tai vaadittiin nope-

aa toimintaa, tuli konekiväärit jättää pois matkasta.
42

  

 

Ohjesääntöoppaiden puuttumisen ohella sotaväkeä haittasivat materiaaliset ongelmat joukko-

osastojen koulutuksessa talvella. Suurimpana ongelmana oli suksien puuttuminen, mikä ra-

joitti harjoituksissa liikkumisen teiden lähistöille. Sukset ja sauvat olivat kuntotasoltaan keh-

noja, sillä ne olivat vapaussodassa käytettyjä.
43

 Vuonna 1924 alettiin taktillista toimintaa lisä-

tä. Syynä tähän oli se, että harjoitukset olivat olleet liian lyhyitä, eikä niiden aikana ehtinyt 

saada kokemusta talven olosuhteellisista tekijöistä. Ympäri Suomea sotaväen koulutuksessa 

keskityttiin talvimanööverien
44

 kouluttamiseen. Vuonna 1924 aloitettiin divisioonien tal-

visotaharjoitukset, joiden järjestämisen haittana olivat usein miehistön kehno varusteiden ti-

lanne ja erilaiset influenssaepidemiat.
45

 Talvitaisteluissa ongelmallisena nähtiin liiallinen tei-

hin sitoutuminen, joka vaikutti taas siihen, että esimerkiksi varmistus sitoutui liikaa teiden 

suuntiin. Materiaalin kuljettamisessa oli havaittu ongelmia konekiväärin suhteen. Lisäksi 

marssien aikainen varmistus oli ollut puutteellista. Hevosten käyttö tiedustelussa talvella näh-

                                                 
40

 Sotaväen esikunta: Koulutusohjelma jalkaväelle, Helsinki 1922, 12–17. 
41

 Selen–Pylkkänen, 267; Hannula, 31. 
42

 Hannula, 147–149. Suksijoukon tuli pystyä itsenäisesti turvaamaan sille käsketty alue.  
43

 Kemppi, 211. 
44

 Romppainen, Hannu: Kainuun suojeluskuntapiiri 1919–1944, Myllylahti, Suomussalmi 2003, 95. Taisteluhar-

joitus oli noin vuorokauden kestävä harjoitus, joka suoritettiin maastossa. Sotaharjoitus oli puolestaan useita 

vuorokausia maastossa kestävä taisteluharjoitus. 1920-luvulla näistä käytettiin nimitystä manööveri, jolla tarkoi-

tettiin liikehtimistä. 
45

 Toivonen, Hannu: Maavoimien sotaharjoitukset 1920 ja 1930 -luvuilla, Sotakorkeakoulu Helsinki 10.9.1983, 

säilytyspaikka Kansallisarkiston diplomityökokoelma, 29–37. 
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tiin ongelmallisena, koska hevonen ei syvässä lumessa päässyt etenemään samalla tavalla 

kuin suksilla liikkuva tiedustelija.
46

  

 

Joukko-osastojen tehtävän kuva 1920-luvun puolivälin jälkeen oli edelleen sama. Koulutuk-

sesta vastasivat divisioonat ja muut yhtymät, joiden ongelmana oli pula kouluttajista. Niillä 

kouluttajilla, joiden taholta koulutus tapahtui, jalkaväen koulutuksessa pääpaino pyrittiin 

muodostamaan sotilaille tärkeiden ominaisuuksien kouluttamiseen, joihin kuuluivat kestävyy-

den, voiman ja rohkeuden kouluttaminen. Vuonna 1925 julkaistun Jalkaväen ohjesääntö I:n 

mukaan varusmiesten koulutus jakaantui käytännöllisen koulutuksen osalta muodolliseen har-

joitukseen ja taistelukoulutukseen. Muodollisessa harjoituksessa koulutus muodostui mies-

kohtaisen suljetun järjestyksen kouluttamisesta aina rykmentin kokoonpanoihin asti. Taistelu-

koulutus painottui miehistön osalta sotilaan perustaitojen harjoitteluun, jossa liikkuminen 

maastossa, tulen ja liikkeen vuorovaikutus sekä havainnointi olivat etusijalla. Ryhmän taiste-

lukoulutuksessa tulikuri, maastossa käytettävät muodot sekä asemaanmeno nähtiin merkityk-

sellisenä tekijöinä taistelussa menestymiselle. Pikakivääriryhmän käyttö oli myös keskeisessä 

asemassa. Joukkueen–komppanian harjoittelukokoonpanoissa painotettiin syvyysajattelun 

merkitystä.
47

 Konekiväärin käytöstä taistelussa ei ollut ohjeessa mainintoja.  

 

Jalkaväen harjoitusohjesääntöön oli liitetty osio, jossa käsiteltiin hiihtoharjoittelua. Ohje oli 

laadittu alokaskauden jälkeen aloitettavaa koulutusta varten. Sukset olivat yksi sotilaan sota-

välineistä, joiden käyttö tuli sotilaan hallita siinä missä aseenkin, sillä yksi huono hiihtäjä pys-

tyi vaikeuttamaan joukon menestyksellistä toimintaa taistelussa. Harjoittelussa tuli lähteä liik-

keelle perusteiden opettelusta ja hiljalleen nostaa vaatimuksia vaihtamalla harjoittelumaastoa 

eri sääolosuhteissa sekä harjoitella pimeyden vaikutuksia. Talvitaktiikan osalta ei kuitenkaan 

ollut mitään erikoisohjeita talvitaistelukoulutusta varten. Koulutus tuli toteuttaa samalla taval-

la riippumatta vuodenajasta huomioiden talvella käytettävät välineet.
48

 

 

2.3 Talvikoulutuksen suuntaviivat 1930-luvulla 

 

1930-luvulla sotavoimien määrärahat pienenivät, minkä vaikutuksesta talvitaistelukokeilut 

vähenivät puolustusvoimissa. Talvikokeiluja tehtiin puolustusvoimien kenttäharjoituksissa, 

joissa Talvisotakäsikirjasta saatuja havaintoja käyttäen pyrittiin varusteita ja talvitoimintaa 

                                                 
46

 Kemppi, 212–213.  
47

 Sotaväen esikunta, koulutusosasto: Jalkaväen harjoitusohjesääntö (J.H.O), Helsinki 1925, 61–88. 
48

 Yleisesikunta osasto 4–Toimisto x: Jalkaväen koulutus, Otava, Helsinki 1929, 15–16. 
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kehittämään. Kokeiluja tehtiin ahkioiden, suksien, suksisiteiden, turkislakkien, päällystakkien, 

kiväärinpiipun suusuojusten, partiovarustuksen, sissivarustuksen, lumipukupäähineen ja mie-

histöteltan m/33 osalta.
49

 Talvitaktiikkaan liittyvissä kokeiluissa testattiin latujen avaamista, 

hyökkäystä avomaastossa, rynnäkön suoritusta syvässä lumessa, etenemistä maastossa sekä 

lepovarmistusta.
50

 Vuonna 1929 ilmestyneen ohjeen Talvitaktiikkaa tehtävänä oli antaa perus-

teita tulevaa talvikoulutusta varten. Ohje oli laadittu palvelevista joukoista saatujen talviko-

keilujen nojalla.
51

 Vuonna 1939 valmistunut Talvisotaopas sisälsi samojen asioiden käsittelyä. 

Poikkeuksena mainittakoon, että yllätyksen merkitys oli kasvanut.
52

 Talvitaktiikkaa ja Tal-

visotakäsikirjaa käytettiin joukko-osastoissa koulutusoppaina koko 1930-luvun ajan. Vuonna 

1932 kirjoja jaettiin yleisesikunnan osasto 4:n toimesta eri sotilasmaakuntiin, sotilaslääneihin 

ja sotilaspiireihin.
53

 Talvitaktiikkaa -teosta käytettiin vuonna 1933 suojeluskuntain talvikokei-

lukursseilla koulutusoppaana, jolloin kursseille komennettujen upseereiden tuli olla siihen jo 

valmistavana koulutuksena perehtyneitä.
54

  

 

1930-luvulla julkaistut jalkaväen ohjesäännöt eivät sisältäneet talvitaktiikkaan tai talvikoulu-

tukseen liittyviä ohjeita. Erillisinä talvikoulutusohjeina toimi Pääesikunnan toimesta laadittu 

teos Talvikoulutusohjeita, Harjoittelu suksilla, Talvisotaopas sekä talvisodan aikana julkaistu 

Sotilaan talviopas. Mikäli talvitaktiikkaa olisi käsitelty ohjesäännöissä, ne olisivat olleet oma-

peräisiä, näin ollen Suomi Ruotsin tavoin piti talvitaktiikkaa käsittelevät ohjeet salaisina.
55

 

1930-luvulla taktilliset talvikenttäharjoitukset yleistyivät, sillä suojeluskuntajärjestö piti to-

dennäköisenä Suomen joutumista talvisodankäyntiin. Suojeluskuntajärjestö järjesti talvikokei-

lukursseja, joiden tarkoituksena oli testata suojeluskuntapiireissä suoritettujen talvikokeilujen 

tuloksia ja löytää niiden kautta yhteinen menetelmä parhaan toimintatavan löytämiseksi. Tal-

vitoimintakurssilla harjoiteltiin talvitaktiikkaa sovelletusti muodostamalla harjoitusjoukot 

sekä pitämällä luentoja. Kursseilla harjoiteltiin rivimiesten, ryhmänjohtajan ja joukkueenjoh-

tajan taitoja kivääri- ja konekiväärijoukkueen kokoonpanoissa. Hiihtopartioiden liikkumisen 

nopeuttamiseksi kurssilla kokeiltiin erilaisia suksia, majoittumista sekä Maxim konekiväärin 

m/09 ahkioita ja talvijalustoja.
56

  

 

                                                 
49

 Tynkkynen, 43; Selen–Pylkkänen, 275; Toimisto X/YE: salaista kirjeistöä, 1933, T- 17645/15, KA; Toimisto 

X/YE: salaista kirjeistöä, 1935, T- 17646/4, KA. 
50

 Toimisto X/YE: salaista kirjeistöä, 1933, T- 17645/15, KA. 
51

 Tapola, 7. 
52

 Tynkkynen, 43.  
53

 2. Divisioona n:o 118/ k. sal/ Helsinki marraskuu 1932, T-17645/14, KA; Tapola, 95.   
54

 Selen–Pylkkänen, 271–272. 
55

 Raunio, 66–67. 
56

 Selen–Pylkkänen, 270–272.  
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Kokeiluilla pyrittiin lisäämään metsämaastossa hyökkäävän jalkaväen tulenkäyttöä, koska 

tykistön ja heittimien käyttö yllätyksessä ja nopeissa taisteluissa hidasti jalkaväen etenemis-

tä.
57

 Suojeluskuntain vuosikymmenen alussa järjestämien talvikokeilu- ja talvitoimintakurs-

seilla saatujen havaintojen perusteella julkaistiin vuonna 1933 teos Talvi ja suojeluskuntain 

sotilaskoulutus, jossa painotettiin yllätyksen tärkeyttä talvisodankäynnissä.
58

 Teoksen laadin-

nassa oli käytetty vuonna 1932 julkaistua Jalkaväen ohjesääntöjä. Nämä teokset olivat koulu-

tuksen kannalta merkittävässä asemassa, ja ne toimivat käytännössä aina talvisodan syttymi-

seen saakka koulutusoppaina niin sotaväessä kuin suojeluskuntajärjestössä.  

 

2.4 Mitä on talvitaktiikka? 

 

Talvi vaikutti eniten joukkojen liikkuvuuteen, minkä takia se jaettiin olosuhteiden kannalta 

syystalveen, keskitalveen ja kevättalveen. Kun joukko alkoi toimia talvella sotilaallisesti, toi-

mintaan vaikutti lähtökohtaisesti talven ajankohta, omat varusteet ja vihollisen varusteet sekä 

miten joukko oli majoittunut. Näiden toimintojen huomioiminen eri ajankohtana oli talvitak-

tiikan erityistehtävä. Taisteluissa talvella oli liikkeellä arvokas merkitys, joka tuli huomioida 

joukkojen kokoonpanoissa. Liikkumiseen varsinkin hyökkäyksessä vaikutti maasto, puolus-

tuksessa pakkanen ja maasto. Vihollisen liikuntakyvyttömyyttä tuli käyttää hyväksi tekemällä 

yksi- tai kaksipuolisia saarrostuksia vihollisen sivustoihin.
59

 Puolustuksessa oli toimittava 

aktiivisesti huomioiden vihollisen liikkumismahdollisuudet ja jatkuvasti oli varauduttava vi-

hollisen mahdolliseen hyökkäykseen. Joukkojen ryhmittämisellä ei vahvuuksien osalta ollut 

merkitystä niin pitkään, kun käytössä olivat vahvat reservit, ja joukkojen vaihto etulinjasta 

pystyttiin suorittamaan mahdollisimman usein taistelijoiden väsymyksen estämiseksi. Sivus-

tojen varmistamiseksi tuli tiedustelu ja varmistus toteuttaa mahdollisimman etäälle sekä sivus-

toille mutta myös edessä.
60

  

 

Puolustuksessa tuli aina olettaa, että vihollinen tulisi mahdollisesti hyökkäämään ryhmitystä 

vastaan. Tällöin vihollisen liikkeen hidastamiseksi tuli asettaa alamäkeen esteitä sekä rakentaa 

ladut vinoon. Tällä pyrittiin ensisijaisesti peräytyessä mahdollistamaan omien vetäytyvien 

osien tukeminen tulella sekä hidastamaan vihollisen etenemistä. Puolustuksessa reservien 

käyttö perustui niiden toiminnan valmisteluun ja salaamiseen.  Ryhmittymispaikka tuli sijoit-

                                                 
57

 Selen–Pylkkänen, 272.  
58

 Suojeluskuntain yliesikunta: Talvi ja suojeluskuntain sotilaskoulutus, Porvoo 1933. 
59

 Tapola, 14; Tynkkynen, 43. 
60

 Tapola, 71. 
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taa maaston kannalta edulliseen paikkaan, josta olisi helppo siirtyä käskettyyn suuntaan. 

Hyökkäystaistelu jakaantui rintamahyökkäykseen, hyökkäykseen kohtaamisolosuhteissa, 

hyökkäykseen puolustukseen ryhmittynyttä vihollista vastaan sekä viivytykseen ja takaa-

ajoon. Rintamahyökkäyksessä ryhmityksen tuli olla mahdollisimman syvä, millä mahdollis-

tettaisiin reservien käyttö etulinjassa tapahtuvien uupumisten tai tappioiden korvaamiseksi. 

Lisäksi siinä tuli ottaa huomioon lumen syvyys ja vallitseva keli. Kohtaamisolosuhteissa to-

teutettavassa hyökkäyksessä tuli etujoukon liikkua mahdollisimman leveässä rintamassa, jol-

loin pystyttäisiin saamaan haltuun pääjoukon toiminnan kannalta tärkeät maastonkohdat.
61

  

 

Toispuolisessa saarrostuksessa oli vihollista pyrittävä harhauttamaan sitomalla se pienimmällä 

osalla taisteluun myös vastakkaiselta puolelta. Hyökkäyksessä puolustukseen ryhmittynyttä 

vihollista vastaan hiihtojoukoilla oli etuna, että aikaisella hyökkäyksellä pystyttiin vähentä-

mään vihollisen aikaa ryhmittymiseen. Hyökkäyksen aika oli riippuvainen valmistelutoimista, 

joihin kuuluivat maaston valmistelu reservien käytön kannalta, eteneminen rynnäkköasemiin 

ja itse rynnäkön suoritustapa. Viivytystaistelun tavoitteena oli saada hidas vihollinen työnnet-

tyä maastoon ja vedettyä liikuntakykyinen tielle. Tämä oli mahdollista tulen ja liikkuvien 

joukkojen käytöllä. Samaa taktiikkaa tuli noudattaa myös perääntyessä, jolloin erityisesti va-

liohiihtäjiä tuli käyttää sivustoilla hidastamaan takaa-ajavaa vihollista. Takaa-ajossa hyvän 

hiihtotaidon ja kestävyyden omaavien hiihtäjien merkitys oli ilmeinen, koska niiden oli ehdit-

tävä vihollisen ohi, jolloin estettiin vihollisen uudelleen ryhmittyminen maaston kannalta 

edulliseen asemaan. Vihollisen liikettä oli pyrittävä hidastamaan tulisuluilla, jolloin luotiin 

aikaa omille sivustoista vihollisen eteen kiertäville joukoille.
62

 

 

Talvi vaikutti tiedusteluun, matkamarssiin, sotamarssiin, majoitukseen sekä lepovarmistuk-

seen. Kun näitä toimintoja alettiin arvostella, tuli erityisesti ottaa huomioon minkälainen talvi 

oli kyseessä, olivatko vihollinen ja omat joukot jalan vai suksilla sekä minkälaiset ulkomajoi-

tusmahdollisuudet olivat sekä vihollisella että omilla joukoilla. Tiedustelun, joka kohdistui 

viholliseen harvateisellä alueella, katsottiin yksinomaan jäävän hiihto-osastoille. Tämän takia 

nämä osastot tuli mahdollisuuksien mukaan koota valiohiihtäjistä. Maastontiedustelun tarkoi-

tuksena oli kerätä tietoa tieverkoista ja laduista, lumien syvyydestä sekä soiden ja jään kanta-

vuudesta. Maaston tiedustelun katsottiin kuuluvan kaikille aselajeille, erityisesti lentäjien 

mahdollisuutta selvittää ladut ja talvitiet nähtiin vaihtoehdoksi, mikäli sää sen mahdollisti.
63

  

 

                                                 
61

 Tapola, 66–71. Saarrostuksen syvyys oli toisaalta riippuvainen siitä, millainen keli on. 
62

 Sama, 66–71, 78–80. Tarvittaessa liikkeenedistämiseen tuli käyttää myös pioneereja. 
63

 Sama, 20–25. 
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Johtajien tuli osata marssitaktiikka ja joukon hyvä marssitekniikka kaikissa olosuhteissa. 

Marssia talvella pidettiin sen olemusten takia vaikeana suunnittelun ja valmistelun takia. Tä-

mä takia talvella kartta oli epäluotettava väline maaston muuttumisen takia, siksi aikalaskel-

missa tuli olla varovainen. Tämän takia oli tärkeää saada tietoon maasto- ja sääolosuhteet. 

Maastontiedustelu tuli pyrkiä toteuttamaan hyvissä ajoin. Marssilla latuosastojen tuli pystyä 

valitsemaan maaston kannalta paras reitti sekä aukaisemaan ja merkitsemään se. Lisäksi osas-

ton tehtäviin kuului toimia marssilevon valmistajana ja varmistajana. Latuosaston vahvuus 

riippui ensisijaisesti tehtävien latujen määrästä sekä vallitsevista olosuhteista. Huomio ladun-

tajien valinnassa oli kiinnitettävä siihen, että he olisivat kestäviä, mutteivät välttämättä kilpa-

hiihtäjiä, sillä kilpahiihtäjien heikkoudeksi laduntamisessa oli osoittautunut se, että he eivät 

välttämättä aina viitsineet etsiä tasaisinta maastoa.
64

  

 

Ensisijaisesti majoittumiseen tuli käyttää sisätiloja, mutta mikäli niitä ei ollut mahdollista saa-

da, ainoaksi välineeksi muodostuivat teltat ja havumajat. Majoitusryhmitykseen vaikuttivat 

vihollisen sijainti, liikkumiskyky ja toiminta. Oman toiminnan kannalta ryhmitykseen vaikut-

tivat sääolosuhteet, käytössä olevat majoitusvälineet sekä joukkojen fyysinen kunto. Viholli-

sen liikkumiskyky vaikutti ensisijaisesti ryhmityksen syvyyteen ja leveyteen. Lepovarmistuk-

sen järjestelyihin talvella vaikuttivat eniten vihollisen liikkumismahdollisuudet, minkä lisäksi 

niihin vaikuttivat vihollisen läheisyys, ilmatoiminta ja tykistön vaikutus.
65

 Kun vihollisen 

liikkumismahdollisuudet olivat pienet, voitiin varmistustoimenpiteet toteuttaa teiden lähistöl-

lä. Vihollisen liikkuvuuden ollessa suuri tuli joukot ryhmittää laajalle alueelle. Tämä käytän-

nössä vaikutti siihen, että ryhmityksen syvyyttä jouduttiin supistamaan ja vihollinen pyrittiin 

pakottamaan rintamahyökkäykseen. Talvella tämä tarkoitti kesään verrattuna sitä, että varmis-

tusjoukkoja jouduttiin heikentämään ja asettamaan erillisiä kenttävartioita tai etuvartioita.
66

  

 

2.5 Varusmiesten talvikoulutuksen tavoitteet ja päämäärä 1930-luvulla 

 

Varusmiesten jalkaväen koulutus perustui vuosien 1929 ja 1932 välillä vuonna 1929 julkais-

tuun oppaaseen Jalkaväen koulutus. Konekiväärikoulutuksessa noudatettiin Konekiväärin 

harjoitusohjesääntöä.
67

 Koulutuksen painopiste oli asetettu ryhmän taistelukoulutukseen sekä 

                                                 
64

 Tapola, 26–40. Marssisuunnitelmaan tuli sisältyä marssivalmistelu, johon kuuluivat teiden aukaiseminen ja 

korjaus, sivuutuspaikkojen ja teiden valmistaminen sekä latujen teko. 
65

 Tapola, 49–52; Yleisesikunta, Osasto 4: Kenttäohjesääntö I (K.O.I), Otava, Helsinki 1927, 223. Lepovarmis-

tuksella tarkoitetaan levon aikana varmistukseen kuuluvia toimenpiteitä. 
66

 Tapola, 53–56; Yleisesikunta, Kenttäohjesääntö I, Helsinki 1927, 168. 
67

 Yleisesikunta, Toimisto X: Konekiväärin harjoitusohjesääntö I, Helsinki 1929. 
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yksilön sotataidon kehittämiseen.
68

 Talvella tuli toteuttaa ohjeessa mainitut menetelmät käyt-

täen olosuhteiden edellyttämiä varusteita apuna. Talvikoulutuksen tuli olla niin tehokasta, että 

joukko pystyi voittamaan talven aiheuttamat vaikeudet.
69

 Vuodesta 1929 vuoteen 1932 mie-

histön palvelusaika jaettiin nuoremman ja vanhemman sotamiehen palvelusajoiksi. Koulutus 

tapahtui suurimmaksi osaksi jalkaväki- ja konekiväärikomppaniassa.
70

 Vanhempien sotamies-

ten toiminnassa taistelukoulutuksessa talvella havaittiin, että maaston tarjoamaa suojaa ei 

osattu hyödyntää. Rynnäkkövaiheessa ilmeni, että aseen piipun mennessä lumeen sitä ei tais-

telunmukaisesti alettu puhdistaa, vaan jatkettiin taistelua.
71

  

 

Uuden asevelvollisuuslain – joka tuli voimaan vuonna 1932 – myötä miehistön palvelusajan 

pituudeksi oli määrätty kaikille aselajista riippumatta 350 vuorokautta sekä reservinupseerei-

den ja aliupseereiden palvelusajaksi 440 vuorokautta. Miehistön palvelusaika oli jaettu kol-

meen neljä kuukautta kestävään ajanjaksoon. Liikuntakasvatusta tuli toteuttaa kunkin yksilön 

ruumiillisten mahdollisuuksien ja aikaisemman kehityksen mukaisesti. Asevelvollisten koulu-

tus tapahtui tasoryhmissä, jossa koulutettavat oli jaettu vasta-alkajiin, kehittyneisiin miehiin 

sekä urheilijoihin ja voimistelijoihin. Liikuntakasvatuksessa talvella pääpaino muodostui 

hiihdon kouluttamisesta. Hiihtoharjoitukset tuli järjestää mahdollisimman monipuoliseksi, 

jolloin kokemusta saataisiin erilaisista maastoista ja maastonmuodoista. Varusmiesten koulut-

tamisen edistämiseksi määritettiin koulutuksen päämäärä uudelleen vuonna 1932.
72

 

  

Miehistön alokaskausi kesti ensimmäiset neljä kuukautta, minä aikana miehistö tuli kouluttaa 

niin, että sitä pystyttäisiin käyttämään sodassa vanhempien sotamiesten kanssa. Nuorempien 

sotamiesten kahdeksannen palveluskuukauden jälkeen koulutuksen tuli olla sillä asteella, että 

sotamiehistä kyettäisiin muodostamaan sotakentälle kelpaavia yksiköitä. Vanhempien sota-

miesten palveluskuukausien 9–12 tarkoituksena oli kerrata aikaisemmin koulutettuja asioita 

sekä harjoitella yhteistoimintaa tykistön kanssa. Osalle kiväärikomppanian miehistä tuli kou-

luttaa konekiväärin käyttö. Konekiväärimiehille tuli kouluttaa pikakiväärin sekä kranaatinheit-

                                                 
68

 Sotatieteen laitos, Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, puolustusvoimien rauhanajan historia, Porvoo 1988, 

334. Taistelukoulutuksen painopiste oli asetettu samankaltaiseksi VK–27 ja VK 27–30 puolustussuunnitelman 

kanssa. Hyökkäysharjoittelussa keskityttiin vaiheeseen, jossa joukot olivat päässeet 300 metrin päähän vihollisen 

asemista ja tarkoituksena oli jatkaa hyökkäystä aina puolustusasemien läpi puolustusryhmityksen syvyyteen. 
69

 Yleisesikunta osasto 4, Toimisto X: Jalkaväen koulutus, Helsinki 1929, 15–16. 
70

 Yleisesikunta osasto 4, Toimisto X: Jalkaväen koulutus, Helsinki 1929. 
71

 Toimisto X/YE, Jalkaväen tarkastaja, koskee Viipurin rykmentin koulutustarkastusta. T- 14794/11, KA. Nuo-

remmaksi sotamieheksi kutsuttiin ensimmäisen kuuden kuukauden taistelijaa ja kuudennasta kuukaudesta eteen-

päin taistelijaa kutsuttiin vanhemmaksi sotamieheksi. 
72

 Sotatieteen laitos, Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, Porvoo 1988, 490–491.  



18 

 

 

timen käyttö.
73

 Koulutusvastuussa olevien johtajien tehtävänä oli huolehtia, että talvikoulutus 

vastaa suoritettujen talvikokeilujen tuloksia. Jokaisen saapumiserän palvelukseen kuului tal-

vella kenttäpalvelusta sekä talvisotaleirejä. Talvikoulutuksen tavoitteena oli antaa koulutetta-

ville niin tehokas talvikoulutus, että he pystyisivät voittamaan talven aiheuttamat vaikeudet ja 

käyttämään hyödyksi talven mahdollisuuksia.
74

  

 

Tammikuussa palvelukseen astuneiden talvikoulutustavoitteet jaettiin mies- ja osastokohtai-

siin tavoitteisiin, jotka on esitetty liitteessä 1. Ne, jotka astuivat palvelukseen tammikuun saa-

pumiserässä, saivat talvikoulutuksen neljän ensimmäisen palveluskuukauden aikana. Hiihto-

kauden lyhyen ajanjakson takia tuli sukset jakaa välittömästi alokkaille. Mieskohtaisen koulu-

tuksen ohella, johon kuuluivat jalkaväkijoukkojen esiintymis- ja johtamismuodot, tuli harjoit-

telussa käyttää suksia talvikoulutuspäämäärän saavuttamiseksi.
75

 Nuorempien sotamiesten 

syyskuun saapumiserälle sattui talvikoulutus palveluskuukausien 5–8 kohdalle. Sukset tuli 

jakaa ennen talven alkamista, jolloin hiihtokoulutus tuli aloittaa heti kun se oli mahdollista.
76

 

Talvikoulutuskauden päättymiseen mennessä oli Jalkaväen ohjesääntö I:n kohdan 30
77

 vaati-

musten mukaisesti oltava talvikoulutusohjelma kokonaan suoritettu. Koulutustavoitteissa tuli 

suljetun järjestyksen osalta saavuttaa hyvä taito sekä edellä esitettyihin alokkaiden koulutus-

vaatimuksiin nähden ylittävä taito. Tämän takia painotettiin esimerkiksi sitä, että palvelus-

kuukausien 5–6 aikana tuli kaikki palvelus suorittaa sukset jalassa, riippumatta säästä tai ke-

listä. Tällöin talvitaisteluharjoituksissa tuli erityisesti harjoitella hyökkäystehtäviä, joihin kuu-

lui lähitaistelun muuttuminen läpimurtoon ja siitä edelleen takaa-ajoon saakka.
78

 

 

Toukokuun saapumiserälle talvikoulutus sattui palveluskuukausien 9–12 kohdalle, tärkeim-

miksi palveluskuukausiksi muodostuivat 10–11 helmikuussa ja maaliskuussa. Harjoituksia 

tuli erityisesti toteuttaa nuorempien sotamiesten kanssa yhteistoiminnassa mahdollisimman 

usein. Vanhemmista sotamiehistä tuli koota erillinen talvikoulutusosasto, joka harjoitteli pa-

taljoonan komentajan tai komppanian päällikön johdolla. Talvikoulutukseen sisältyivät vält-

                                                 
73

 Keronen, Olavi: Puolustusvoimien rauhan ajan varusmieskoulutusjärjestelmän kehittyminen maavoimissa vv. 

1919–1975 erityisesti jalkaväen kannalta tarkasteltuna, Sotakorkeakoulu Helsinki 1.7.1979, säilytyspaikka Kan-

sallisarkiston diplomityökokoelma, liite 1.11. 
74

 Pääesikunta: Talvikoulutusohjeita, Talvikoulutuksen runko oli muodostettu sovelletusti seuraavista oppaista 

silmällä pitäen voimaan tulevaa uutta asevelvollisuuslakia vuonna 1934: Jalkaväen ohjesääntö I (J.O.I) 1932, 

Kenttäohjesääntö (K.O) 1927, Polkupyöräjoukkojen harjoitusohjesääntö I-osa (P.K.H.O.I) 1928, Urheiluohje-

sääntö (U.O:n) 1924, T.S.S.K, Talvitaktiikkaa 1929, E. Hanell ja T. Viljanen Maastouttaminen ja naamioiminen 

1931, ym. talvikoulutusta käsittelevien ohjeita, säilytyspaikka Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjasto, 1.  
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 1. Kun lämpötila laskee -5 ja -20 asteen välille, tuli sukset ottaa aina harjoi-

tuksiin mukaan. Suojakeleillä harjoittelu tuli toteuttaa ilman suksia. 
76

 Sama, 3–4. 
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 3–4; Yleisesikunta: Jalkaväenohjesääntö I, Helsinki 1932, 26–27.  
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 3–4. 
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tämättömimmät harjoitukset, joihin kuuluivat suljettu järjestys suksilla ja hiihtomarssi. Sulje-

tun järjestyksen kouluttamisessa suksilla tuli erityisesti painottaa joukoille, että suksia ei saa 

samoin kuin asettakaan ilman käskyä jättää. Hiihdettäessä tuli vahvistettuja käsimerkkejä pys-

tyä antamaan muun muassa suksisauvoilla ja harjoittelua tuli tehdä myös ilman suksia. Mies-

kohtaisen harjoittelun tavoitteena oli, että sotilas pystyy hallitsemaan suksensa täysin sekä 

samalla käsittelemään omaa asettaan sekä varusteitaan moitteettomasti.
79

  

 

Suljetun järjestyksen harjoittelussa suksilla, kivääri- ja pikakivääriryhmien harjoittelussa ta-

vallisimpina ryhmämuotoina olivat rivi ja jono.
80

 Kivääriryhmän kokoonpanoon kuului vuo-

desta 1932 alkaen ryhmänjohtaja, vararyhmänjohtaja ja kahdeksan taistelijaa.
81

 Kun ryhmät 

liikkuivat suksilla vararyhmänjohtajan paikan tuli olla toisen puoliryhmän viimeisenä, jolloin 

valvontaa pystyttiin toteuttamaan hallitusti. Pikakivääriryhmän vahvuus oli ryhmänjohtaja, 

pikakivääriampuja, ampujanapulainen ja neljä patruunan kantajaa. Suksilla liikuttaessa ryh-

män valvonta kuului toisen puoliryhmän viimeisenä olevalla tarkka-ampujalla.
82

  

 

Hiihtomarssilla oli tärkeää, että jokainen mies pyrki säilyttämään tasaisen hiihtonopeuden, 

pysyi ryhmänsä mukana ja vastasi siitä, että väli edellä menevään ei kasva liian suureksi. 

Ryhmän edullisimpana hiihtomuotona pidettiin jonoa. Kun oli hankikeli, lunta vähän tai hiih-

dettiin tiellä, pystyttiin muotona käyttämään parijonoa. Hiihdettäessä umpihangessa oli ladun-

tekijöitä vaihdettava mahdollisimman useasti, ettei hiihtäminen kävisi heille liian raskaaksi. 

Pikakivääriryhmässä tai konekivääriryhmässä ampujaa tai ampujan apulaista ei käytetty la-

dunteossa, ainoastaan poikkeustapauksissa se oli mahdollista. Hiihtomarssikoulutukseen kuu-

lui lisäksi tärkeänä osana juoksu sukset jalassa, maahan heittäytyminen, ahkion veto sekä la-

tupartion työskentely. ”Päämääränä osaston taistelukoulutuksessa oli yleensä sellainen taiste-

lutaito, että alokkaista muodostetuista yhdenmukaisista kivääriryhmistä kokoonpantu joukkue 

pystyi syvässä lumessa suorittamaan taistelun suksilla taitavammin kuin jalkautuneena.”
83

 

 

Mieskohtainen taistelukoulutus tuli suorittaa aina suksilla. Partiotoimintaa koulutettaessa tuli 

koulutettavat opettaa tutkimaan latuja ja jälkiä sekä toimimaan yöllä. Partiotoiminnalla tarkoi-

tettiin tiedustelua, maastontiedustelua ja säätiedustelua.
84

 Vihollisen lentäjien ilmestyessä oli 
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 3–5, 12.  
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 Sama, 12. 
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 Sotatieteen laitos, Suomen Puolustuslaitos 1918–1939, 336. 
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 12. 
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 Sama, 4, 12–20. 
84

 Tapola, 20–25. Usein on suosiollista, että komppanian päällikkö varaa käyttöönsä parhaimmista hiihtäjistä 

muodostetun joukon, joka pystyy torjumaan ylläkköjä ja väijytyksiä sekä toteuttamaan varsinaista taistelutoimin-

taa. 



20 

 

 

koulutettava naamioiminen ja kätkeytyminen, lumipuvun käyttö sekä niillä harhauttaminen.
85

 

Paleltumistapausten välttämiseksi tuli kieltää lumessa istuminen tai makaaminen. Taistelu-

kaasujen vaikutuspiirissä toimimisesta oli koulutettaville kerrottava miten pakkanen ja lumi 

vaikuttavat niihin sekä ehdottomasti totutettava hiihtämään kaasunaamari kasvoilla.
86

 

 

Kivääriryhmän taistelukoulutuksessa talvella tuli harjoitella avojärjestyksen muotoja suksilla 

soveltaen
87

, tavoitteena oli kehittää ryhmän liikkuvuutta vaihtelevassa maastossa. Muodot on 

esitetty liitteessä 2. Lisäksi oli harjoiteltava liikkumista eri muodoissa ilman sauvoja niin, että 

ase olisi kokoajan käyttövalmiina. Siirtymistä avojärjestykseen ryömimällä suksien päällä ja 

mahdollisimman matalana hiihtäen tuli myös harjoitella. Hyökkäysharjoittelua tuli suorittaa 

ylämäkeen, koska useimmiten vihollisen asemat olivat mäen päällä. Harjoittelua tuli tehdä 

metsissä vaikeiden olosuhteiden aikaan, koska tuolloin kivääriryhmän taistelutaidot pääsivät 

oikeuksiinsa. Puolustuksessa tuli asemat sijoittaa korkealle paikalle, ja suksien jättöpaikan tuli 

olla tykistötulelta suojassa. Käsikähmää tuli harjoitella sukset jalassa kaikilla lähitaisteluaseil-

la, kiväärillä, pistimillä, pistooleilla, käsikranaateilla, lapioilla, suksisauvoilla ja puukolla. 

Poikkeuksellisissa tapauksissa, jos ryhmä joutui jalkautumaan suksilta, vastasi osaston johtaja 

siitä, että sukset saataisiin nopeasti takaisin jalkaan. Ryhmää koskevien harjoitusten tavoittee-

na oli kehittää osaston toimintaa niin, että se saataisiin aina pyrkimään täydelliseen yllätyk-

seen.
88

 

  

Pikakivääriryhmän taistelukoulutus talvella muodostui samankaltaiseksi kuin kivääriryhmän 

koulutus. Huomio tuli kiinnittää pikakiväärin tukeen, kun sillä ammuttiin ahkiosta esimerkiksi 

hyökkäyksessä. Yleisesti tarkka-ampujilla oli paremmat mahdollisuudet toimia, koska talvi 

tarjosi pienemmät suojautumismahdollisuudet. Huomioon tuli ottaa myös se tosiasia, että talvi 

vaikutti osumismahdollisuuksiin.
89

 Konekivääriryhmän koulutuksessa tuli soveltaa sekä ki-

vääri- ja pikakivääriryhmien talvikoulutusta. Koulutuksessa pääpaino tuli kohdistaa erityisesti 

siihen, että asemanvaihdot toteutetaan ahkioiden avulla. Patruunatäydennykset tuli taisteluissa 

kouluttaa kantaen, ahkioissa ja suksilla. Konekiväärin tuliaseman teko tuli toteuttaa lumeen, 
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 Jalkaväen ohjesääntö I, 1932, 32–33. Ehdottomasti paras keino suojautua on liikkumatta pysyminen. 
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 22–23. Koulutukseen tuli käyttää Talvisotakäsikirjaa. 
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 24; Yleisesikunta: Jalkaväen ohjesääntö II2, Otava, Helsinki 1932, 45–49.   
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 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 24–25. 
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 Sama, 24–25. 
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lisäksi tuliasema tuli naamioida.
90

 Toiminta osana erillistä taisteluryhmää kuului koulutukseen 

kuten myös ampuminen ahkiosta.
91

 

 

Kiväärijoukkueen taistelutekniikkaa talvella tuli hioa liikkumisen ja ryhmittymisten osalta eri 

olosuhteissa ja vaihtelevassa maastossa. Pimeällä ja yöllä oli joukkueen kyettävä liikkumaan 

mahdollisimman äänettömästi. Merkkien välitystä, käskyjä ja ilmoituksia tuli harjoitella kai-

kissa harjoituksissa. Tavoitteena oli, että joukkue pystyy käskyn saatuaan mahdollisimman 

nopeasti ryhmittymään. Joukkueen siirtyessä suksilla tuli latujen salaamiseen kiinnittää huo-

miota. Tilanteesta riippuen tuli erillisillä latupartioilla pystyä harhauttamaan vihollisen lento-

tiedustelua.
92

 Latuosastojen harjoittelussa oli suuntapartioiden ja pääjoukon välinen etäisyys 

300–800 metriä. Tyypillisen latupartion vahvuus oli johtaja ja neljä taistelijaa.
93

 Hyökkäyk-

sessä joukkueen taistelu tuli toteuttaa sukset jalassa, huomioiden miten ryhmien koulutukses-

sa se oli ohjeistettu. Joukkueen etenemisessä tuli konetuliaseille antaa merkittävä painoarvo, 

koska liikkeen toteuttaminen oli erilaista verrattuna kesään. Erityisesti rynnäkköä ja käsikäh-

mää eri lumivahvuuksilla tuli harjoitella paljon.
94

 

 

Joukkueen puolustustaistelun harjoittelussa tuli kiinnittää huomiota siihen, miten latuja voitiin 

käyttää salaamiseen. Puolustustaistelun kannalta katsottiin, että puolustusryhmityksessä han-

gen pinta oli vaikeaa jättää täysin koskemattomaksi, ja tekemällä mahdollisimman paljon jäl-

kiä pystyttiin vihollista harhauttamaan. Joukkueen viivytystaistelussa tuli latujen käyttöä har-

joitella perusteellisesti erityisesti silloin kun siirryttiin yllättäviin hyökkäyksiin. Joukkueen 

talvikoulutuksen tarkoituksena oli kehittää ennen kaikkea hiihtojoukon henkeä. Talvikoulu-

tukseen tuli tuoda vaihtelua rakentamalla jännittäviä tilanteita öisillä retkillä vihollisen selus-

taan. Komppanian talvikoulutuksessa huomioitiin samat seikat kuin joukkueen harjoittelussa. 

Useimmiten tuli komppanian harjoittelu järjestää niin, että niissä pyrittiin ehkäisemään vihol-

lisen tiedustelua. Lisäksi koulutuksessa tuli huomio kiinnittää harhauttamiseen, naamiointiin 

ja maastoutumiseen.
95
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 E.Hanell–T.V.Viljanen: Maastouttaminen ja Naamioiminen, Otava, Helsinki 1931, 7. Maastouttamisella tar-
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94

 Pääesikunta, Talvikoulutusohjeita, 30; Jalkaväenohjesääntö II2, Helsinki 1932, 105–114. 
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Talvikoulutuksessa huollon osalta tuli kouluttajien valvoa, että sääolosuhteet otettiin huomi-

oon. Sodanaikaista huoltopalvelusta silmällä pitäen tuli ampumatarvikehuolto toteuttaa ahki-

oita käyttäen. Talvikoulutuksen tärkeimpiin osa-alueisiin kuului kestävyys ja tekniikkaharjoit-

telu. Kestävyysharjoitteluun kuului 2–3 kertaa viikossa, kevyissä varusteissa suoritettu harjoi-

tus, jossa miehet eivät saaneet kyllästyä. Harjoituksiin oli lisättävä loppuun pikataival nopeu-

den kehittämiseksi. Tekniikkaharjoittelun tarkoituksena oli saada miehet luopumaan hel-

poimmasta hiihtotavasta, joka vei eniten voimia. Hiihdon harjoittelussa eniten totuttelua vaati 

murtomaahiihto, koska se suoritettiin vaihtelevassa maastossa. Hiihtotekniikkaa tuli kehittää 

hiihdon ja hiihtovoimistelun avulla. Joukko-osastoja velvoitettiin järjestämään erillisiä talvi-

harjoituspäiviä.
96

  

 

2.6 Kainuun suojeluskuntapiirin talvikoulutus  

  

Kainuun suojeluskuntapiirille oli ominaista 1930-luvun alussa, että pääpaino talvella oli jal-

kaväki ja hiihtoharjoituksilla, jotka järjestettiin päivän mittaisilla leiripäivillä. Näihin harjoi-

tuksiin kuuluivat muodollinen harjoittelu suksilla, majoittuminen havumajoihin sekä taistelu-

koulutus.
97

 Harjoituksia pyrittiin 1930-luvun alusta lähtien tehostamaan suojeluskunnittain 

heikon sotilaskoulutuksellisen tason takia. Kainuun suojeluskuntapiirin koulutus painottui 

alueleiripäivillä järjestettyihin joukkueen ja komppanian koulutuksiin. Taistelukoulutuksessa 

oli siirrytty muodolliseen koulutukseen suljetun järjestyksen koulutuksen ohella. Ongelmalli-

seksi talvitaisteluharjoitukset teki majoituksen järjestäminen ja siihen liittyvät kustannukset. 

Telttamajoitusta ei voitu toteuttaa, koska piirillä ei ollut telttoja eikä kamiinoita. Talvikoulu-

tuksen vähäisyyttä pyrittiin paikkaamaan järjestämällä suojeluskunnille hiihtokilpailuja ja 

talviharjoituspäiviä.
98

 

  

Vuonna 1931 valtion varoilla toimeenpantiin enemmän sotilaskoulutustilaisuuksia kuin edel-

lisenä vuonna. Pääpaino oli asetettu suljetun järjestyksen ja muodollisen taistelukoulutuksen 

koulutukseen. Koulutus tapahtui mieskohtaisena, ryhmän ja joukkueen kokoonpanoissa. 

Alueleiripäivien yhteydessä harjoiteltiin myös komppanian toimintaa. Talvikoulutus oli ta-

pahtunut jalkaväki- ja hiihtoharjoituspäivillä. Ongelmana näissä harjoituksissa oli havaittu, 

että vahvuudet eivät riitä suurempien osastojen koulutukseen (joukkue–komppania). Pii-
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riesikunta oli tullut siihen ratkaisuun, että alueleiripäivien tulisi kestää vähintään neljä päivää 

muodostuakseen riittävän tehokkaiksi.
99

 Kainuussa toimeenpantiin vuonna 1932 valtion va-

roilla kaikilla piirin alueilla talvileiripäivät, jotka kestivät alueesta riippuen 3–4 vuorokautta. 

Talvileiripäivät järjestettiin talvikoulutusta silmällä pitäen, mutta edelleen oli ongelmana ma-

joituksen järjestäminen. Harjoitusten pitämisen teki mahdolliseksi piirin rahatilanne, joka oli 

edellisinä vuosina rajoittanut leiripäivien järjestämistä. Vuonna 1932 kaikissa suojeluskunnis-

sa toimeenpantiin talvileiripäivät. Taistelukoulutuksen päätarkoituksena oli joukkueen ja 

komppanian koulutus. Kylät, jotka olivat omilla varoillaan järjestäneet harjoituksia, olivat 

keskittyneet ryhmä- ja mieskohtaiseen koulutukseen. Useimmissa suojeluskunnissa koulutusta 

haittasi kiväärien puute, minkä lisäksi oli havaittu aseiden hoidon laiminlyöntejä.
100

 

 

Vuodesta 1933 eteenpäin talvikoulutuksessa pääpaino oli joukkueen ja sitä pienempien osas-

tojen kouluttamisessa. Kainuussa pääosa suojeluskunta-alueista oli muodostettu jalkaväki- ja 

konekiväärialueiksi. Kyläosastojen harjoitukset olivat parantuneet, ja talvikoulutus oli noussut 

korkeaan asemaan.
101

 Lyhyiden harjoitusten etuna pidettiin sitä, että niihin saatiin mahdolli-

simman paljon osanottajia. Hyrynsalmen suojeluskunnassa konekiväärimiesten koulutukseen 

kuului konekiväärikursseja ja hiihtomarsseja täydessä varustuksessa.
102 

Vuonna 1934 alettiin 

miehistökoulutusta järjestää uuden puolustusjärjestelmän vaatimuksia noudattaen, mikä kou-

lutuslinja jatkui vuoteen 1939 asti. Vuosittain talvikoulutuksen osalta toimeenpantiin useam-

pipäiväisiä talviharjoituspäiviä jokaisessa suojeluskunnassa. Harjoituksissa varustukseksi oli 

käsketty suojeluskuntapuku, kivääri puhdistusvälineineen sekä hiihtovälineet. Taloudelliset 

ongelmat eivät rasittaneet koulutusten järjestämistä, vaan ongelmana oli osanottajien vähäinen 

määrä, johon syynä olivat työolot, sillä suurin osa tienasi elantonsa metsätöistä. Kainuun suo-

jeluskuntapiirille saatiin Suojeluskuntain yliesikunnan toimesta telttakankaita kolmioineen 

yhteensä 96 kappaletta, jolloin leiriytymistä pystyttiin harjoittelemaan.
103

 Liitteessä 3 on esi-

tetty kuvaus Paltamon suojeluskunnan talvitaisteluharjoituksista vuonna 1936. 
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kuntapiirin lehti, 1935, helmikuu n:o 2, säilytyspaikkana Kajaanin kaupunginkirjaston Caiania-kokoelma.  
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Talvikoulutusta annettiin suojeluskuntamiehille muodollisena ja teknillisenä koulutuksena 

Jalkaväen ohjesääntö I:n ja II:n mukaan.
104

 Taistelukoulutuksen ja kenttäkoulutuksen pääpai-

no oli asetettu lähitiedustelupartioiden koulutukseen aina puolijoukkueen vahvuuteen saakka. 

Lisäksi koulutukseen kuului puolijoukkueen varmistusosaston kouluttaminen. Pääpaino ennen 

talvisodan syttymistä oli edelleen 1–2 vuorokauden mittaisilla kyläosastoharjoituksilla, minkä 

lisäksi hiihtoa harjoitettiin suojeluskunnissa hiihtoharjoituspäivillä. Urheilu- ja kilpailutoi-

minnassa hiihto oli harrastetuin laji koko 1930-luvun ajan. Hiihtotaitoa ylläpidettiin järjestä-

mällä piirissä hiihtokilpailuja, joissa oli mahdollista suorittaa hiihtomerkkejä.
105

 

 

2.7 Talvisotaharjoitukset 

 

Talvi- ja kesäsotaharjoitusten määrään 1930-luvulla vaikutti määrärahojen huono tilanne. 

Vuonna 1930, oli 2. D ainut joukko-osasto, joka oli suunnitellut talvisotaharjoituksen, joka 

jouduttiin perumaan olosuhteiden takia. Vuonna 1931 antoi 2. D:n esikunta käskyn talvisota-

harjoitusten pitämisestä ajalla 19.–26.2.1931. Harjoitukseen liittyen annettiin erotuomareille 

tehtäväksi tarkkailla erityisesti jalkaväen toiminnan kannalta latuosastojen vahvuuksia, nope-

utta, lähettien nopeuksia laduilla ja syvyyksiä ryhmityksissä hiihtäjästä pataljoonaan asti. Li-

säksi tuli seurata majoittumisnopeutta havumajaan ja telttaan sekä lepovarmistuksen eri kei-

nojen tehokkuutta.
106

 Vuodesta 1934 uuden johtoportaan mukaisesti AK:n esikunta määräsi 

kunkin divisioonan osalta, miten sotaharjoituksia tuli järjestää. Vuonna 1936 talvisotaharjoi-

tuksia ei varojen puutteen takia kyetty järjestämään missään kolmesta divisioonasta. Vuonna 

1937 alueella Jaakkimaa–Sortavala toteutettiin AK:n talvisotaharjoitus 6.–14.3. Vuonna 1939 

puolustusministeriön määräämänä toteutettiin divisioonille omat harjoitukset. Talvisotaharjoi-

tukset toteutettiin 1. D:ssa 18.–22.3.1939 Kankaanpään alueella, jossa pääosa harjoitusorgani-

saatiosta oli reserviläisiä. 2. D järjesti talvisotaharjoituksen samalla alueella 11.–15.2.1939. 

Myös tällöin enemmistön muodostivat reserviläiset. Vuonna 1938 kansainvälisen tilanteen 

kiristymisen johdosta, harjoituksia ruvettiin suorastaan käskemään.
107
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1. ja 2. D järjestivät 1930-luvulla 11 sotaharjoitusta, kun 3. D niitä järjesti vain viisi. Divisi-

oonilla oli yhteensä viisi talvisotaharjoitusta koko 1930-luvun aikana. 1930-luvulla kertaus-

harjoituksissa taktisena tilanteena säilyi edelleen hyökkäyksellisyys. Vuonna 1937 julkaistiin 

kirja Armeijakunnan talvisotaharjoitus. Kirja käsitteli vuonna 1937 järjestettyä AK:n tal-

visotaharjoitusta, jossa pyrittiin saamaan kokemuksia joukkoyhtymien johtamisesta sekä tais-

teluista talviolosuhteissa. Kirjassa ei käsitelty harjoituksesta saatuja kokemuksia lainkaan, 

vaan niistä oli tarkoitus ilmestyä mahdollisesti myöhemmin toinen osa.
108

 Tuolla kirjalla to-

dennäköisesti tarkoitettiin vuonna 1939 julkaistua Talvisotaopasta, joka sisälsi paljon samoja 

asioita kuin vuonna 1929 julkaistu Talvitaktiikkaa kirja.
109

 

 

Talvikoulutuksesta annettiin koulutusohjeet 21.11.1939 Päämajan toimesta. Talvisotaharjoit-

teluun kuului vahvistetun komppanian ja pataljoonan taisteluiden harjoitteleminen. Oleellise-

na osana talvikoulutukseen kuului harjoittelu vaikeissa maastollisissa olosuhteissa sekä pime-

ällä. Huomio talvikaudella järjestettävässä koulutukseen tuli kiinnittää siihen, että joukot hal-

litsevat talvisotavälineiden käytön sekä osaavat käsitellä aseitaan talviolosuhteissa, kehittävät 

joukoille kuuluvaa kiinteyttä ja yhteistoimintakykyä, osaavat liikkua ryhmittyneenä sekä siir-

tyä maastoitse tiestön ulkopuolella. Lisäksi huomio tuli kiinnittää salaamis- ja naamiointiky-

kyyn, yllätysten ja ylläköiden järjestämiseen, kenttätöiden muutoksiin talvi silmällä pitäen 

sekä aseiden ja varusteiden hoitoon.
110

 Suomalaisen taktiikan pääpiirteet ennen talvisotaamme 

olivat metsätaistelu ja saarrostus. Taitojen kehittymiseen vaikutti talvella suomalaisten hyvä ja 

yleinen hiihtotaito, armeijan varustaminen suksilla sekä majoittuminen telttoihin. Tämä mah-

dollisti suomalaisten pitkien saartojen ja kiertoliikkeiden sekä oleskelun suorittamisen korves-

sa talven kovimmissa pyryissä ja pakkasissa.
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3. TALVISODAN VAIKUTUS JALKAVÄEN TALVIKOULUTUKSEEN 

VÄLIRAUHAN AIKANA 

3.1 Talvisodan kokemukset  

 

Talvisodan taktilliset ja operatiiviset päätökset, joihin oli vaikuttanut 1920 ja 1930 -luvuilla 

kehitetyt taistelumenetelmät, olivat sodan lopputuloksen kannalta olleet onnistuneita. Suoma-

laiset sovelsivat erityisesti liikkuvuutta lumisessa maastossa ja käyttivät hyväkseen olosuhtei-

den tarjoamia mahdollisuuksia.
112

 Eri koulutustasoista johtuen talvisodan jälkeen lähiajan 

koulutuksen tärkein tehtävä oli muodostaa eri koulutustasoista kiinteitä, yhtenäisiä ja toimivia 

taistelu- ja huoltojoukkoja. Kokemusten kokoamiseen ja tarkistamiseen kuluva aika oli pitkä, 

minkä takia tuli koulutuksessa ottaa huomioon omat havainnot sekä Päämajan ja Maavoimien 

esikunnan (Kannaksen Armeijan esikunta) sodan aikana julkaisemat ohjeet ja taktillisissa op-

paissa esitetyt toimintaohjeet ja suuntaviivat.
113

   

 

Talvisodan aikana Päämajan toimesta julkaistujen taktillisten ohjeiden mukaisesti, sissi- ja 

partiotoimintaan liittyen talvisodasta saadut kokemukset olivat osoittaneet, että konekivääriä 

ei kannattanut ottaa mukaan, jos ratkaisun odotettiin tapahtuvan metsässä. Vihollisen tu-

hoamiseen tuli käyttää nopeita hiihtojoukkoja, joiden toiminta valmisteltiin hyvissä ajoin. 

Valiohiihtäjistä koottujen osastojen merkitys korostui erityisesti silloin, kun niitä käytettiin 

katkaisemaan vihollisen pitkiä huoltoyhteyksiä. Sissitoiminnan merkitys oli saatujen koke-

musten kautta ymmärretty niin, että mitä enemmän lunta satoi, niin sitä vaikeammaksi meni-

vät vihollisen liikkumismahdollisuudet, mikä lisäsi oman sissitoiminnan onnistumisen mah-

dollisuuksia. Kun lunta oli niin paljon, että se mahdollisti hiihtämisen, erämaaseuduilla olivat 

vahvoilla osastoilla syvyyteen suunnatut hyökkäykset johtaneet tehokkaisiin lopputulok-

siin.
114

 

 

Sodan jälkeen saadut kokemukset pyrittiin keräämään kirjallisesti joukoilta AK:n esikuntien 

laatimilla käskyillä. Välirauhan aikana talvitaisteluiden kokemukset pyrittiin saattamaan kou-
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lutuskäyttöön mahdollisimman nopeasti. Koulutuksen aloittamista nopeutti se, että puolustus-

voimat olivat ryhmittäneet sotilaita suojajoukkoryhmitykseen rajan tuntumaan.
115

 Sota oli 

osoittanut, että jalkaväki tarvitsi lisää tulivoimaa. Erityisesti käsiaseiden määrää tulisi kevyille 

joukoilla lisätä. Lisäksi panssarintorjunta-aseistuksen lisääminen jalkaväen tukemiseksi nousi 

hankintalistalle.
116

 Jalkaväen kantamukset nähtiin kokemusten kannalta erittäin haitalliseksi 

erityisesti hyökkäyksessä. Taisteluissa havaittiin myös puutteita, jotka liittyivät aselajien yh-

teistoimintaan, taisteluiden yllätyksellisyyteen, tiedustelun laiminlyönteihin sekä puutteellisi-

en sotilaan perustaitojen hallitsemiseen. Toiminta pimeällä ja suojautuminen oli nähty puut-

teelliseksi. Puutteet olivat paikallisia joukkojen taisteluiden kannalta, eivätkä ne tarkoittaneet, 

että ne olisivat koskeneet kaikkia taistelevia osia. Puutteiden havaitsemisen jälkeen oli sodan 

aikana jaettu joukoille taktillisia ohjeita, joilla havaitut puutteet pyrittiin korjaamaan.
117

  

 

Koska sotakokemuksista tuli saada mahdollisimman nopeasti esille tulleet uudet asiat koulu-

tuskäyttöön, ei uusia ohjesääntöjä aloitettu laatimaan kokonaan uudestaan. Vanhoihin jalka-

väen ohjesääntöihin tehtiin lisäyksiä, jotka nopeuttivat ohjeiden jakamista eteenpäin. Jalkavä-

en kokemusten pohjalta uudistukset koskivat jo vuonna 1932 julkaistun jalkaväen ohjesään-

nön osaa yksi (J.O.I) sekä toisen osan ensimmäistä ja toista painosta. (J.O.I1, J.O.II2). Talvi-

sodan aikana julkaistuun Sotilaan talvioppaaseen tehtiin myös muutoksia, jotka julkaistiin 

uudistetussa oppaassa vuonna 1941. Tärkeänä talvikoulutuksen kannalta pidettiin yksittäisen 

taistelijan tiedustelutoimintaa, partiointia, talvimarsseja, etuvartiopalvelusta sekä kenttätöi-

tä.
118

  

 

Talvisodan kokemusten perusteella kivääriryhmään oli lisätty myös pikakivääri ja konepistoo-

li, jotka lisäsivät kivääriryhmän merkitystä entisestään erityisolosuhteissa. Koulutus väli-

rauhana aikana oli erilaista AK:n välillä, tämä johtui siitä, että ei voitu antaa olosuhteista joh-

tuen yhtenäisiä koulutusohjeita.
119

 Yleisesti taistelukoulutuksessa tuli keskittyä ryhmän ko-

koisten osastojen kouluttamiseen, ja koulutuksessa yksilöntaidot olivat suoritusten onnistumi-

sen kannalta välttämättömiä. Ylemmän johtoportaan johtajien käytännön johtamisen puuttu-

misen takia talvisodan jälkeen panostettiin pataljoonaharjoituksiin, joissa sekä miehistö että 
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johtajat saivat kokemusta toimimisesta suuremman joukon osana. Saatujen kokemusten kan-

nalta oli tärkeää, että jalkaväki saataisiin mahdollisimman nopeasti mukautettua koettujen 

olosuhteiden kannalta sille sopivaksi. Talvisodan jälkeen suomalaisessa taktiikassa ei tapah-

tunut lainkaan muutoksia. Tähän mitä todennäköisimmin vaikutti juuri alkanut suursota, jonka 

takia epävarmoissa olosuhteissa uutta taktiikkaa ei olisi ehditty tehdä reserviläisille tunnetuk-

si.
120

 

 

3.2 10. Prikaatin perustaminen, kokoonpano ja tehtävät 

 

Koulutustoimintaan vaikuttavien tekijöiden kannalta oli merkittävää, että Moskovan rauhan 

rajalle ryhmittyneistä joukoista muodostettiin prikaateja
121

. Suomessa vuonna 1940 tapahtu-

neen sotilaallisen aluejaon mukaan maamme jaettiin 16 sotilaslääniin ja edelleen 36 sotilaspii-

riin. Kainuun sotilaslääni muuttui Maaselän sotilaslääniksi, johon kuuluivat Kainuun ja Iisal-

men suojeluskuntapiirit.
122

 Uuden sotilaallisen aluejaon seurauksena talvisodassa taistelleista 

divisioonista muodostettiin prikaateja. 10. Pr muodostettiin 9. Divisioonan tilalle, jonka ko-

mentajana toimi eversti Runar Lilius 10.3.1941 asti, minkä jälkeen tehtävään ryhtyi eversti 

Urho Tähtinen. Elokuussa vuonna 1940 IV AK:n antaman käskyn perusteella tuli perustaa 

yhteensä viisi varuskuntaa, joiden sijoituspaikat tulivat olla Kuopion, Joensuun, Kajaanin, 

Nurmeksen ja Tuusniemen alueella.
123

 

  

10. Pr:n sijoituspaikaksi muodostui Kuhmo, Lieksa ja Nurmes. Prikaatin kokoonpanon muo-

dostivat kolme pataljoonaa sekä patteristo. Prikaatin esikunta, III pataljoona sekä patteristo 

sijoitettiin Nurmekseen. I pataljoona sijoitettiin Lieksaan ja II pataljoona Kuhmoon. Talviso-

dan päättymisen jälkeen uuden rajan turvaamiseksi alkoivat laajat linnoitustyöt, joiden tarkoi-

tuksena oli rakentaa itärajalle vesistöihin nojautuvat asemat aina Suomenlahdesta Saimaan 

kautta Pieliseen. Lisäksi Pielisen ja Petsamon välillä oli suljettava tärkeimpien teiden suunnat 

kenttälinnoituksilla. Välirauhan aikana oli tärkeimpiä tehtävinä tärkeysjärjestyksessä sotaval-

miusnäkökohdat ja kenttävarustelutyöt. Vasta kolmannella sijalla tuli huomioida koulutus.
124
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3.3 Varusmiesten talvikoulutus 

 

Suurin osa talvisodassa taistelleista joukoista kotiutettiin vuonna 1940 huhtikuussa ja touko-

kuussa. Euroopassa jatkuneen sodan takia 1930-luvun vahvuuksien ei pystytty palaamaan. 

Tämän johdosta tammikuussa 1941 säädettiin uusi asevelvollisuuslaki, jonka perusteella mie-

histön palvelusaika muuttui 350 vuorokaudesta kahteen vuoteen. Samalla palvelukseen astu-

misikä laski 20 vuoteen, minkä vuoksi oli vuonna 1941 palveluksessa peräti kolmen ikäluo-

kan varusmiehiä sekä kertausharjoituksiin kutsutut reserviläiset. Välirauhan aikana kouluttaji-

en puute haittasi koulutuksen järjestelyjä, koska talvisodassa oli kaatunut moni 1930-luvun 

koulutustottumuksen saanut henkilö.
125

 

 

10. Pr:ssa käytettiin talvikoulutuksessa seuraavia oppaita ja ohjeita, jotka olivat Talvisotakä-

sikirja 1928, Talvisotaopas 1939 sekä Sotilaan talviopas 1939.
126

 Vaikka työpalvelus kuului 

olennaisena osana ohjelmaan päivittäin, jäi muuhun koulutukseen aikaa kohtuullisesti. Työ-

palvelun takia suunnitellut koulutuskausisuunnitelmat eivät toteutuneet sellaisinaan, vaan nii-

den mukainen koulutus pyrittiin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Kivääri- ja koneki-

väärikomppanian koulutukseen kuului yhteissotilaallisia aineita, muodollista koulutusta, tais-

telukoulutusta, kenttäpalvelusta, ampumakoulutusta, kenttävarustelutöitä, liikuntakoulutusta 

sekä huoltoa.
127

 Koulutuksen yhtenäistämiseksi pyrittiin erityisesti taisteluharjoitukset pitä-

mään Nurmeksen ja Kuhmon välisellä alueella. Tämä mahdollisti sen, että harjoituksiin pystyi 

osallistumaan sekä II että III pataljoona.
128

 

 

Kiväärikomppaniassa talvikoulutus muodostui suksilla toteutettavista harjoituksista. Liitteessä 

4 on esitetty kiväärikomppanian viikko-ohjelma tammikuulta vuonna 1941. Talvikoulutuk-

seen kuului muodollinen koulutus, jossa harjoittelu suksilla perustui Jalkaväen ohjesääntö 

II2:ssa (1932) käskettyjen kohtien kouluttamiseen. Suksilla harjoittelu perustui ryhmän kokoi-

silla osastoilla järjestettävään koulutukseen, jossa harjoiteltiin ryhmän avojärjestyksen muoto-

ja kivääri- ja pikakivääriryhmän kokoonpanoilla. Muotoina olivat ryhmän avojono, avoparijo-

no, ketju sekä parvi. Kivääri- ja pikakivääriryhmän taistelumuodot olivat edelleen samanlaiset 

kuin 1930-luvulla. Kestävyyttä harjoiteltiin suorittamalla 20–30 kilometrin hiihtomarsseja 
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 Sillanpää, 172. 
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lähialueilla. Liikkumisen harjoittelua toteutettiin metsämaastossa, ja siihen liitettiin latuparti-

on toiminnan harjoittelu. Taistelukoulutukseen kuuluivat lisäksi viivytys ja viivytyspartion 

toiminta, kohtaamistaistelun harjoittelua, ryhmittyminen ja ryhmittyneenä eteneminen sekä 

naamioimis- ja kaivautumisharjoitukset. Kenttävartion asettaminen ja toiminta talvella kuu-

luivat myös koulutukseen. Komppanioiden henkeä pyrittiin kohottamaan hiihtokilpailuilla, 

joissa käytettiin kokoonpanoina partioita.
129

 

 

Konekiväärikomppanian koulutus rakentui muodollisesta koulutuksesta sekä taistelukoulutuk-

sesta. Liitteessä 5 on esitetty konekiväärikomppanian viikko-ohjelma joulukuulta 1940. Muo-

dollisessa koulutuksessa harjoiteltiin sekä avointa että suljettua järjestystä. Käytössä oli sekä 

vanha Jalkaväen ohjesääntö I lisäosineen sekä vuonna 1940 valmistunut Jalkaväen ohjesääntö 

I lisäyksineen.
130

 Muodollisessa koulutuksessa suljettua järjestystä harjoiteltiin sekä suksilla 

että ilman suksia. Avoimen järjestyksen harjoittelun ryhmän–joukkueen muotojen ohella kuu-

lui lisäksi, että harjoiteltiin eri etenemistapoja hiihtäen sekä suksien kuljetusta. Taistelukoulu-

tukseen kuului harjoittelua puolikonekiväärijoukkueella hyökkäyksessä ja viivytystaistelussa, 

hyökkäys metsämaastossa ja eteneminen ryhmittyneenä. Merkittävänä osana koulutusta oli 

konekivääriryhmän aseman valinta sekä aseman varustaminen lumesta.  Hiihtoharjoitteluun 

kuului latupartion toiminta, hiihtoammuntaa, hiihtomarsseja ja tiedustelupartion toimintaa. 

Tyypillistä hiihtoharjoitteille oli, että niissä oli lähes aina ahkio mukana.
131

 

 

Syksyllä 1940 palvelukseen astuneiden asevelvollisten talvikoulutukseen kuului muodollista 

koulutusta. Taistelukoulutuksessa harjoiteltiin ryhmän–joukkueen taisteluita. Koulutukseen 

kuului ryhmän toiminta viivytyksessä, eteneminen ryhmittyneenä metsämaastossa, joukkue 

hyökkäyksessä sisältäen etenemisen tulitaisteluun sekä rynnäkön. Lisäksi koulutukseen kuu-

luivat tiedustelupartion toiminta, kenttävartion asettaminen ja vartiomiehen toiminta. Taisteli-

joiden perustaitojen harjoitteluun kuului hiihtoharjoitteita sekä suunnistusharjoituksia. Vuo-

den 1941 alussa palvelukseen astuneiden alokkaiden talvikoulutukseen kuului sotilaan perus-

taitojen koulutusta, mies- ja ryhmäkohtaista taistelukoulutusta sekä kenttäpalvelusta. Liittees-

sä 6 on esitetty alokkaiden viikko-ohjelma helmikuulta 1941. Perustaitojen kouluttamisessa 

harjoiteltiin kompassin käyttöä sekä toimintaa suuntapartiossa. Mieskohtaisessa taistelukoulu-
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 10. Prikaati, II pataljoonan esikunnan koulutustoimisto: Viikko-ohjelmat, koulutusohjelmat ja koulutussuun-

nitelmat 1940–1941, Perus- 7126/25, KA. Jalkaväen ohjesääntö II2 kohdat 606–609, 669–670 jotka tulivat toteut-

taa suksilla soveltaen. Lisäksi harjoittelussa suksilla sovellettiin kohtia 610, 618, 672–674, 615–629, 675, 690. 
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 10. Prikaati, Perus- 7126/25, KA.  Suljettua järjestystä harjoiteltiin Jalkaväen ohjesääntö I lisäys (1940) koh-

tien 9–36 mukaisesti. Kun konekiväärit olivat mukana, harjoiteltiin suljettua järjestystä Jalkaväen ohjesääntö I 

(1932) kohtien 270–303 mukaisesti. Ilman suksia, harjoiteltiin Jalkaväen ohjesääntö I kohtia 176–224. 
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Sama. Ryhmittymis- ja etenemisharjoitteluun kuului tunnustelijoiden toiminnan kouluttaminen sekä yhdys-

miesten toiminta.  
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tuksessa pääpaino oli tuliaseman valinnassa, maastoutumisessa, työaseen käytössä sekä liik-

kumisessa tulen alaisessa maastossa. Kestävyysharjoitteluun kuului 15–20 kilometrin hiihto-

marssit, joiden aikana harjoiteltiin lisäksi kompassin käyttö ja etenemistä maastossa. Hiihto-

marssit pyrittiin toteuttamaan laduttomassa maastossa. Lisäksi alokkaiden koulutukseen oli 

liitetty kenttävartion asettamisen ja toiminnan kouluttaminen.
132

 

 

3.4 Reserviläisten talvikoulutus 

 

Kotijoukkojen esikunnan toimesta annettiin kertausharjoitusten toimeenpanokäskyt joulu-

kuussa 1940, ja niiden toteutus alkoi vasta seuraavana vuonna.
133

 10. Pr:n kertausharjoitus-

suunnitelmaan mukaan koulutuksen pääpaino tuli kohdistaa useisiin koulutusaiheisiin, jotta 

päällystö, alipäällystö ja miehistö saataisiin perehtymään kenttäoloihin, sotatoiminnan jatku-

vuuteen ja kitkaan. Koulutukseen oli käytössä aikaa 10 vuorokautta ja tämän jälkeen järjestet-

tiin neljä vuorokautta kestävä sotaharjoitus. Talvella harjoittelussa tuli käyttää suksia. Lisäksi 

oli huomioitava, että hiostuneet miehet eivät joutuneet seisomaan asemassa tai paikallaan, 

jolloin olisi tapahtunut äkillistä jäähtymistä.
134

 

 

Kiväärikomppaniassa koulutus muodostui ryhmän, joukkueen ja komppanian koulutuksesta. 

Kivääriryhmän koulutukseen kuului suljetun ja avoimen järjestyksen harjoittelua, aseenkäsit-

telyä (kiväärin, pikakiväärin, pistoolin, konepistoolin sekä ryhmän toiminta puolustuksessa ja 

hyökkäyksessä).
135

 Joukkueen koulutusjakso sisälsi ryhmitysmuotojen harjoittelua, joukkueen 

puolustus- ja hyökkäysharjoittelua, joukkueen toimintaa kenttävartiossa viivytystehtävällä 

sekä joukkueen toimintaa jalkaväen kärkenä. Joukkueen puolustusharjoitteluun sekä kenttä-

vartion viivytystehtävään liittyen erityinen huomio talvella tuli olla suksien sijoituksessa sekä 

etu- ja takamaastossa olevien latujen naamioimisessa ja harhauttamisessa. Hyökkäysharjoitte-

lussa joukkueen vahvistamiseen tuli käyttää kahta konekivääriä. Joukkueen toimiessa jalkavä-
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 10. Prikaati, Perus- 7126/25, KA. 
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 K.O.Reini–Heikki Koukkunen, T.Saukkonen–E.O.Tirronen–Harri Hentilä–Antti Juutilainen, 121. 
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 10. Prikaati, Perus- 7126/25, KA. Marssi 25–30 kilometriä vuorokauden sisällä, leiriytyminen ja lepovarmis-

tus, tiedustelu (myös väkivaltainen), hyökkäys, puolustus sekä viivytystaistelu, takaa-ajo ja perääntyminen. 
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Sama. Ryhmän harjoittelussa talvella tuli kouluttaa hiihtovälineiden huolto sekä mieskohtaisessa ja ryhmähar-

joittelussa harjoitella suksilla J.O.I lisäys (1940) II ja III luvun mukaisesti. Joukkueen hyökkäysharjoittelussa tuli 
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sikäyttö ja eteneminen rynnäkköön, valmistautuminen rynnäkköön, rynnäkkö ja sisään murto, saavutetun menes-

tyksen turvaaminen ja edelleen kehittäminen sekä joukkueen huolto. 
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en kärkenä tuli talvella harjoitukseen sisältyä 10 kilometrin valmistava marssiharjoitus, jossa 

harjoittelun pääpaino tuli olla latupartion toiminnan harjoittelussa.
136

 

 

Komppanian koulutuksessa harjoiteltiin ryhmitysmuotoja, vahvennetun kiväärikomppanian 

toimintaa puolustuksessa, vahvennetun kiväärikomppanian hyökkäystä puolustukseen ryhmit-

tynyttä vihollista vastaan, vahvennetun kiväärikomppanian toimintaa puolustuksessa ja hyök-

käyksessä kiireellisessä tapauksessa sekä vahvistetun kiväärikomppanian toimintaa etuvartio-

na viivytystehtävällä. Lisäksi harjoitteluun kuului vahvistetun kiväärikomppanian toiminta 

kärkikomppaniana. Talvella toteuttavissa harjoitteluissa tuli käyttää suksia. Komppanian puo-

lustusharjoittelussa tuli huomioida suksien sijoitus sekä ladut etu- ja takamaastossa. Vahviste-

tun kiväärikomppanian hyökkäyksessä kiireellisessä tapauksessa tuli harjoitukseen sisältyä 6–

8 kilometrin eteneminen kosketukseen. Lisäksi osa harjoituksista tuli suorittaa pimeällä.
137

  

 

Konekiväärikomppanian koulutus jakautui ryhmän, joukkueen ja komppanian koulutusjaksoi-

hin. Ryhmän koulutukseen kuuluin suljetun ja avoimen järjestyksen harjoittelu suksilla sekä 

konekivääriryhmän toiminta taisteluissa, jolloin konekiväärit oli sijoitettu ahkioihin. Ryhmän 

koulutuksessa tuli kiinnittää huomiota nopeuteen, täsmällisyyteen sekä konekiväärin yllätyk-

selliseen käyttöön. Talvikoulutukseen kuului aseiden puhdistus ja hoito kenttäoloissa. Jouk-

kueen koulutukseen kuului ryhmitysmuotojen harjoittelua, hyökkäys ja puolustusharjoittelua, 

konekiväärijoukkue viivytystaistelussa sekä konekiväärijoukkueen ilmatorjunnan harjoittelua. 

Näille harjoituksille oli tyypillistä, että ne tuli toteuttaa suksilla ja konekiväärien tuli olla ah-

kioissa. Lisäksi etu- ja takamaastoon valmistettavien latujen teossa tuli huomioida naamioi-

minen ja harhauttaminen. Komppanian harjoitteluun kuului myös ryhmitysmuotojen harjoitte-

lua suksilla, jolloin konekiväärien tuli olla ahkioissa. Harjoitukset oli yhdistetty kiväärikomp-

panian kanssa, jolloin konekiväärimiehet osallistuivat kiväärikomppanian harjoituksiin.
138
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4. TALVITAKTIIKKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 1941–1942 

4.1 14. Divisioonan perustaminen, kokoonpano ja tehtävät  

 

Euroopassa eskaloituneen tilanteen johdosta Suomessa käynnistettiin liikekannallepano 

17.6.1941. Maaselän sotilasläänin alueelle perustettiin 14. D, joka muodostui Kainuun, Poh-

jois-Savon ja Pohjois-Karjalan miehistä.
139

 Kajaanissa perustettiin 14. Divisioonan esikunta 

(14. DE), jonka komentajana toimi eversti Erkki Johannes Raappana ja esikuntapäällikkönä 

majuri Jukka Kivikari. 14. D:n kokoonpano on esitetty liitteessä 7. Jalkaväen iskuvoiman 

muodostivat kolme jalkaväkirykmenttiä, jotka muodostuivat kukin kolmesta jalkaväkipatal-

joonasta.
140

 Jalkaväkirykmentti 10 (JR 10) perustettiin osittain rauhan ajan 10. Pr:sta joka 

toimi Nurmeksessa. 1. Jalkaväkipataljoona (I/JR 10) muodostettiin prikaatin varusmiehistä, 2. 

Jalkaväkipataljoona (II/JR 10) sekä 3. Jalkaväkipataljoona (III/JR 10) perustettiin Kainuun 

suojeluskuntapiirin toimesta. JR 10:n komentaja toimi eversti Urho Tähtinen.
141

 Jalkaväki-

rykmentti 31:n (JR 31) 2. Jalkaväkipataljoona (II/JR 31) ja 3. Jalkaväkipataljoona (III/JR 31) 

perustettiin Kainuun suojeluskuntapiirissä, 1. Jalkaväkipataljoona (I/JR 31) muodostettiin 10. 

Pr:n varusmiehistä. JR 31:n komentajana toimi Kainuun suojeluskuntapiirin entinen päällikkö 

everstiluutnantti Frans Ilomäki. Jalkaväkirykmentti 52 (JR 52) perustettiin Iisalmen suojelus-

kuntapiirin alueella
142

, jonka sotilasaines muodostui kokonaisuudessaan Pohjois-Savon mie-

histä. JR 52:n komentajana toimi everstiluutnantti Kaarlo Raunio.
143

 

 

Rykmenttien komentajina toimi kantahenkilökuntaan kuuluvia upseereita, kun taas pataljoo-

nien ja yksiköiden päälliköinä toimi reservinupseereita.
144

 Moni jalkaväkipataljoonien komen-

tajista oli saanut koulutuksensa Jääkäripataljoona 27:n riveissä ja käytännöllisesti katsoen 

aloittanut sieltä sotilasuransa. Lisäksi suurin osa heistä oli toiminut tämän jälkeen melkein 20 

vuotta suojeluskunnissa kouluttajan tehtävissä. Esimerkiksi II/JR 31:n komentaja toiminut 
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 14. Divisioona esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA; Jalkaväkirykmentti 52, Esikunta-

komppania, 1941–1941, 12699, Perus- 9595:1, KA; Jalkaväkirykmentti 10, I pataljoona, 1941–1941, 10136, T- 

4806, KA; Kumlin, Lauri: Rukajärven suunnan taistelut, Kuopio 1950, 14; Lumiala, Veli: Rukajärven rautapor-

teilla, julkaissut Pohjois-Karjalan rajamieskilta, Jyväskylä 1964, 12; Perttuli, Pentti: Elämää Rukajärven kenttä-

vartioissa, Kansa taisteli–miehet kertovat, N:o 4, koonnut E. Eräsaari, Sanomaprint, Helsinki 1980. 
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 Kumlin, 14–15; Lumiala, 26.  
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA; Lumiala, 25; Lasse Piiroinen: 14. 

Divisioonan opetuspaketti, Kajaani 2011, laadittu 14. Divisioonan perinneyhdistyksen tuella, säilytyspaikka 

Kainuun Prikaatin esikunta.  
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 Jalkaväkirykmentti 52, Esikuntakomppania, 1941–1941, 12699, Perus- 9595:1, KA; Lasse Piiroinen, 14. 

Divisioonan opetuspaketti. 
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 Kumlin, 14–15; Lumiala, 26–27. 
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 Piiroinen, 14. Divisioonan opetuspaketti. 
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jääkärimajuri Frans Leppälax oli yksi heistä.
145

 Rykmentin ja pataljoonien komentajilla sekä 

komppanioiden päälliköillä oli myös kokemusta Talvisodasta.
146

 

 

Jatkosodan alettua antoi Päämaja 14. D:n komentajalle käskyn, jonka hän antoi 25.6.1941 

alaisilleen. Hyökkäystilanteessa 14. D:n tuli hyökätä kahden AK:n keskellä ja varmistaa nii-

den sivustoja. Eteläisenä saumanaapurina toimi VII AK ja pohjoisessa III AK (Liite 8).
147

  

Heinäkuun alussa alkaneet ja 75 vuorokautta kestäneet hyökkäystoimet päättyivät Ondajoelle 

16.–19.9.1941, jolloin alkoi asemasodan vaihe.
148

 14. D oli saavuttanut Päämajan sille anta-

mat tavoitteet syyskuun puoliväliin tultaessa, joukot olivat väsyneitä ja oli ilmeistä, että mie-

het tarvitsisivat lepoa pystyäkseen jatkamaan mahdollista hyökkäystä.
149

  

 

Rukajärvi sijaitsi tärkeässä teiden risteyksessä Aunuksen ja Vienan Karjalan raja-alueella, 

josta jatkui tie suoraan itään aina Muurmannin radalle Kotshkoman asemalle asti. Pohjoiseen 

suuntautui tie kohti Tunkuaa ja etelässä kohti Paatenetta edelleen Karhumäen suuntaan. Maas-

to 14. D:n alueella oli sekä peitteistä että avointa, maaperä oli kaivautumiseen sopivaa lähinnä 

harjuilla, mikä mahdollisti puolustusasemien sijoittamisen niille. Avoimet suot mahdollistivat 

laajat tähystysmahdollisuudet, joita monet vesistöt täydensivät. Asemia ei kaivettu alaville 

maille pohjaveden takia, koska oli todennäköistä, että keväällä lumien sulaessa, ne olisivat 

olleet nopeasti veden vallassa. Rukajärven lounaispuolella sijaitsi laaja Pieningän salo, jossa 

oli harvakseen polkuverkostoja erämaakylineen. Ilmasto Rukajärven alueella oli rinnastetta-

vissa leveysasteella Suomen puolella oleviin alueisiin. Syksyllä lokakuun tienoilla alkanut 

kelirikko kesti arviolta pari viikkoa. Talvet olivat runsaslumisia sekä keväisin alkava kelirikko 

oli vaikea kestäen huhtikuusta toukokuuhun. Sotilaallisiin toimintoihin talven kannalta vaikut-

tivat syystalven pimeys, talvipäivän lyhyys sekä kovat pakkaset, nämä asiat tuli joukkojen 

ottaa toiminnassaan huomioon.
150

 Rukajärven suunnan toiminta-alue oli valvonnan kannalta 

haasteellinen. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA; Tuuri, Antti: Rukajärven tiellä, 

Otava, Keuruu 1990, 7. 
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 Lumiala, 12. 
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150

 Kemppainen A: Puolustuksen järjestely ja suoritus Uhtuan ja Rukajärven suunnissa vuosina 1942–1944, 

Helsinki 20.7.1963, säilytyspaikka Kansallisarkiston diplomityökokoelma, 5–8; Oksanen, 17. 
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4.2 Ryhmittyminen Ontajoki-linjalle syystalvella  

 

JR 52 ei saavuttanut syyskuussa 14. DE:n rykmentille asetettua tavoitetta, mutta mahdollisen 

hyökkäyksen jatkamisen kannalta oli pystytty valtamaan sillanpääasemat
151

 ja riistetty viholli-

selta mahdollisuus pureutua niihin. Ontajoki-linjasta oli saatu puolustuksen kannalta edullinen 

tukilinja.
152

 JR 52:n hyökkäyksellään saavuttama puolustuslinja oli maaston kannalta epäedul-

linen, mihin vaikutti ennen kaikkea sen ahtaus. Selustassa olevat suot rajoittivat vielä sulan 

maan aikana niiden käytettävyyttä, tämän takia esimerkiksi jalkaväen puolustuksen tukemi-

seksi tarkoitetun tykistön oli vaikea löytää asemia, jotka olisivat olleet riittävän syvällä.
153

 

 

14. DE antoi 17.9.1941 joukoilleen käskyn tilapäiseen puolustukseen ryhmittymisestä. Vihol-

lisen ryhmitys on esitetty liitteessä 9 ja 14. D:n pääpuolustuslinja
154

 liitteessä 10. Suomalaisil-

la oli vastassaan Jalkaväkirykmentti 337 (noin 2000 taistelijaa), Siperialainen rykmentti (ehkä 

2000 taistelijaa), Erillinen tiedustelupataljoona (noin 1000 taistelijaa), Pioneeripataljoona 

(noin 200 taistelijaa), Kenttätykistörykmentti 86:n 3. Patteristo (yksi haupitsi patteri ja kaksi 

vuoristotykkipatteria), Kenttätykistörykmentti 86:n 1. Patteriston 1. Tulipatteri ja Haupitsi 

rykmentti 481:n 1. Patteristo (kaksi haupitsipatteria ja yksi panssarintorjuntapatteri).
155

 Vihol-

linen oli ryhmittynyt puolustukseen Jolmajärvi–Unusjärvi–Roksjärvi–Ontajärvi–Kohtalampi 

linjalle. Vihollinen oli varustanut asemansa Kotskoman tien suunnassa linjassa Vilkojärven 

pohjoispäästä aina Jousijärven (Evskjärvi) pohjoispäähän saakka. Lisäksi vihollinen oli aset-

tanut varmistusosastoja, jotka olivat sijoittuneet Kohtalammen pohjoispuolelle, Tsukkeravaa-

raan ja Vilkojärven eteläpuolelle.
156

  

 

JR 10:n (pois lukien II/JR10) tehtävänä oli puolustaa lohkoa, jonka oikeana rajana oli Evsk-

järven länsiranta, josta edelleen Jolmajärven länsirantaan saakka. Vasen raja kulki Pondois-

järven (Rukajärven eteläpäästä noin 5 kilometriä eteläkaakkoon) eteläpäästä Tsukkeravaaran 

länsipuolelle saakka. Pääpuolustuslinjana oli Evskjärven eteläpää, josta linjassa Roksjärven 

luoteiskärkeen ja sieltä pisteen 122.0 metsän reunaa kohti pohjoista. Kun Ontajärven länsi-

laidalta oli vihollinen lokakuun lopussa karkoitettu, rykmentti asettui pääpuolustuslinjalle, 
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joka kulki Ontajärven länsirantaa pitkin Kohtalammelle, josta Kohtalammen länsirantaa pitkin 

pisteen 124.0 kautta Ontajoelle asti. Tukilinja muodostui linjalle Jolmajärven pohjoispäästä 

Unusjärven, Roksjärven ja pisteen 120.5 metsänreunan kautta suoraan pohjoiseen.
157

 Vahven-

netun JR 52:n (Kevyt osasto 2, Konekiväärikomppania/JR 31) tehtävänä oli puolustaa lohkoa, 

jonka oikea raja oli Vansjärven eteläpäästä itään lähtevä metsälinja, joka kulki Vilkojärven 

pohjoispäähän. Vasen raja kulki Karnosjärven länsirannalta alkaen pisteen 132.6 sijaitsevan 

järven etelärantaan. Pääpuolustuslinja kulki Metsäniemen itäpään pisteestä 135.5 noin 1750 

metriä etelään, jonka jälkeen pisteen 136.5 länsipuolelta olevien metsäsaarekkeiden ja kukku-

lamaaston kautta pisteen 193.0 länsireunaan liittyville metsäkannaksille ja sieltä edelleen Evs-

järven eteläkaakkoispäähän. Tukilinjana tuli toimimaan Ontajoen länsiranta.
158

  

 

JR 31:n tehtävänä oli ryhmittyä reserviksi Rukajärven kylän länsilaidalle, josta sen tuli var-

mistaa JR 10:n ja JR 52:n ryhmitysten välinen alue Ontajoen tasalle asti. Rykmentillä oli teh-

tävänä tiedustella vastahyökkäyssuunnat JR 10:n lohkolle, JR 52:n lohkolle Vänsjärven etelä- 

ja itäpuolitse sekä Kotskomaan johtavaa tien vartta. Kaikkien joukkojen tuli toteuttaa jatkuvaa 

tiedustelua, jolla tuli selvittää vihollisen asemien kulku, esteet sekä tulipesäkkeet. JR 31:n 

lisäksi reservijoukoiksi sijoitettiin Rajajääkäripataljoona Seitamo, josta sitä tultiin käyttämään 

14. D:n selustaan. 22. Tykkikomppanian tehtävänä oli ryhmittyä Rukajärven kylän alueelle, 

josta se valmistautuisi toteuttamaan panssarintorjuntaa sekä JR 10:n että JR 52:n suuntaan.
159

 

JR 52:lle alistettiin savunheitinjoukkue 28. Kaasusuojelukomppaniasta. JR 52:n tehtävänä oli 

suorittaa lohkoillaan harhauttamismielessä savutuksia, joilla oli pyrittävä toteamaan viholli-

nen tuliaseiden sijoitus. Tykistön tehtävänä oli tukea osillaan JR 10:n ja pääosillaan JR 52:n 

puolustusta.
160

 14. D:lle alistettujen Ilmasuojelukomppania 964. (964. Is.k) ja 970. tehtävinä 

oli toteuttaa 14. D:n selustan varmistustehtävät. 14. D:n puolustuksen painopiste oli asetettu 

Kotskomaan ja Paateneeseen suuntautuvien teiden varsille, minkä takia sivustat jäivät heikko-

jen suojausosastojen varaan.
161

 

 

Tilapäiseen puolustukseen ryhmittymisen jälkeen jalkaväkirykmentit jatkoivat omilla puolus-

tusalueillaan kenttävarusteluiden tekemistä. JR 52:n tuli suorittaa työt päävastarinta-asemassa, 

                                                 
157

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaisia ja yleistä kirjeistöä, 1941, T- 1611/1, KA; Oksanen, 60: Onta-

järven länsirannalle ryhmittyneiden joukkojen kenttävartioiden rakentamista haittasi erityisesti talvi. Tästä johtu-

en keväällä työt oli aloitettava melkein tyhjästä.  
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 14. DE, DN:o 449/III/1/L.2395/sal./ 17.9.1941, 6112, T- 1436, KA. 
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 Sama. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, Salaisia ja yleistä kirjeistöä, DE 449/III/1/L-.2395/sal. T- 1611/1, KA. 
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JR 31 suoritti töitä JR 52:n suunnitelman mukaisesti tukilinjassa yhdellä pataljoonalla kerran 

viikossa. JR 10:n tehtävänä oli toteuttaa varustelut omalla lohkollaan. Erityisesti käskyssä 

painotettiin syvyyden huomioimista asemien suunnittelussa sekä niiden naamioimista. Kii-

reellisyysjärjestyksessä tuli suorittaa ensimmäisenä ampumakuoppien valmistaminen, tämän 

jälkeen järjestyksessä aluevartioiden konekivääriasemat, ansoitukset pääpuolustuslinjan edes-

sä ja sivustoilla, taistelu- ja yhdyshaudat sekä sirpaleen kestävät miehistö- ja asekorsut. An-

soitusten tekemisen toteuttivat pioneerit joukkojen itse määrittelemiin paikkoihin.
162

 Syvyy-

den huomioiminen tuliasemien sijoittamisessa oli tärkeää sen kannalta, että näin pystyttäisiin 

käyttämään sivustatulta paremmin hyväksi. Erityisesti talvella vihollisella oli vaikeampaa 

toteuttaa saarrostuksia, kun asemat olivat ryhmitetty useaan portaaseen syvyyssuunnassa. 

 

Syystalven alussa suoritettiin ensimmäiset joukkojen vaihdot etulinjassa. JR 31:n tehtävänä 

oli siirtyä JR 52:n lohkolle ja ottaa vastaan sen tehtävät. JR 52 otti vastaan JR 31:n vastaisku-, 

varmistus-, ja tiedustelutehtävät. Vaihto käskettiin toteuttaa 25.–26.9.1941 yöllä salassa.
163

 

Joukkojen vaihdot olivat tärkeitä, sillä miehet väsyivät raskaissa linnoitustöissä, lisäksi taiste-

lijoiden tehtävien vaihtaminen ylläpiti mielenkiintoa ja kuria joukoissa. Kun asemat kaivettiin 

riittävän syviksi, ne eivät keväällä lumien sulaessa aiheuttaneet lisätöitä. Suomalaisten kan-

nalta maasto oli haasteellinen, koska se ei tarjonnut sellaisia etuja, joilla olisi saavutettu selkeä 

yliote vastustajaan nähden. Vetiset suot rajoittivat kaivautumista sekä konetuliaseiden käyttöä 

varten tuli raivauksia suorittaa laajasti, jotka eivät kuitenkaan parantaneet tähystysmahdolli-

suuksia. Ne suoalueet, jonne ei tukikohtia pystytty sijoittamaan, varustettiin ansoituksilla ja 

piikkilankaesteillä. Puolustukseen ryhmittymisen jälkeen tilanne 14. D:n puolustusalueella oli 

rauhallinen. Tiedustelua
164

 ulotettiin etelässä Jolmajärven suuntaan, idässä Kuutsjärven alu-

eelle sekä pohjoisessa aina Koivuniemen kylälle asti (Liite 8).
165

  

 

14. D:n lohkon leveydeksi kertyi mittaa arviolta hieman yli 200 kilometriä.
166

 Yhtämittaista 

puolustuslinjaa oli vain Kotskomaan menevän tien suunnassa yhteensä noin 8 kilometrin le-

veällä alueella ja painopiste oli muodostettu Kotskomaan menevän tien molemmilla puolille. 

Omat ja vihollisen toiminta tuli arvioida maaston ja erityisesti vuodenajan mukaan. Koska 

puolustuslohko oli laaja, tämän takia ei tyypillistä pesäke pesäkkeeltä rakentuvaa puolustus-
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 14. DE:n kirj. N:o 449/III/ 1/l.2395/sal./ 6112, T- 1436, KA. 
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 14. DE:n kirj. N:o 471/III/11/L.2660/sal./ 23.9.1941, 6112, T- 1436, KA. 
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 P. Huhtala: Ryhmänjohtaja, aliupseerin oppikirja, Helsinki, Otava, 1940, 345. Tiedustelu on viholliseen koh-
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köisten aikeiden selvittäminen. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA; Kumlin, 150. 
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 14. Divisioonan ryhmityssuunnitelmat sekä organisaatiomuutokset, T- 12474/7, KA. 
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linjaa voitu toteuttaa. Miehiä ei ollut riittävästi ja maasto ei olisi sitä mahdollistanut. Tämä 

tarkoitti sitä, että puolustuksen tuli perustua ympäripuolustettaviin kenttävartioihin.
167

 Niitä 

puolustettiin niin pitkään, kunnes apua ehti saapua ulkoapäin.
168

 Ryhmityspaikat tuli valita 

hallitsevista maastonkohdista ja reservit tuli sijoittaa kenttävartioiden lähelle, josta ne pystyi-

sivät nopeasti siirtymään kenttävartion avuksi, mikäli tilanne sitä vaati. Vastaiskulatuja avat-

tiin nopean avun mahdollistamiseksi aina kun keliolosuhteet niin vaativat ja ne merkittiin 

maastoon puita pilkottamalla.
169

 

 

Etulinjan kenttävartio tunnettiin myös nimellä taistelutukikohta. Vaikeasti valvottaviin maas-

tonkohtiin lisättiin erilliset aliupseerivartiot joiden tehtävänä oli täydentää puolustusta. Kent-

tävartion muodostaneen etuvartiokomppanian komentopaikka oli vain muutaman kilometrin 

päässä kenttävartion takana. Talvella pataljoonan komentopaikalta kenttävartioihin asti kuljet-

tiin hiihtäen ja reellä.
170

 Päätien molemmin puolin sijainneet tukikohdat eivät olleet kenttävar-

tioita, koska ne olivat osa kiinteää puolustuslinjaa.
171

 Tukikohtiin rakennettiin talven aikana 

lumiasemia ja valmiita tuliasemia paranneltiin lumesta pitkin talvea.
172

 Sivustat tultiin varmis-

tamaan kenttävartiolinjoilla, joiden etäisyydet toisistaan kasvoivat jopa 20 kilometriin saakka. 

Erillisen taistelutukikohdan puolustusjärjestelyt oli rakennettu ympäripuolustettaviksi, koska 

vihollisen hyökkäys oli mahdollinen mistä tahansa suunnasta. Tukikohdan halkaisija vaihteli 

50 ja 100 metrin välillä, kuten myös miehitys yhdestä ryhmästä joukkueeseen asti. Varmistus-

järjestelyt oli yleensä toteutettu niin, että pimeän aikana vartiomiehiä oli useita tukikohdan 

ympärillä.
173

 Talvitaktiikan kannalta puolustukseen ryhmittymisessä tuli huomioida vihollisen 

liikkumisesta johtuvat näkökulmat. Tämän takia erityisesti talvella saarrostukset olivat hel-

pompi toteuttaa vihollisen kannalta.
174
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4.3 Valmistautuminen talveen 

 

Lokakuun puolivälin tienoilla satoi Rukajärven alueella ensilumi, joka pysyi maassa kevää-

seen saakka. Olosuhteiden muuttuessa talvisemmiksi, alkoivat joukot valmistautua talven tu-

loon. 14. DE:n operatiivinen toimisto käski 15.10.1941 JR 10:lle, JR 31:lle ja JR 52:lle, että 

niiden on jatkuvasti ilmoitettava miten suot kantavat ja jäät kestävät. Lisäksi JR 52:n tuli eri-

tyisesti ilmoittaa, miten jäät kantavat pikkulammissa. JR 52:n komentaja antoi rykmentilleen 

käskyn talven tulon aiheuttamista toimenpiteistä, liikenteen säännöstelemisestä sekä teiden ja 

varmistuksen järjestämisestä muuttuneita olosuhteita silmällä pitäen. JR 52:n 3. Pataljoona 

(III/JR 52) ja jääkärijoukkue saivat tehtäväkseen jäätymisen, soiden kantavuuden ja routaan-

tumisen tarkkailun erilaisilla suotyypeillä. Soissa oli erikseen otettava huomioon korvet, iso-

varpuiset suot ja avonaiset nevat eri ryhminä. Havaintopaikka oli mainittava kompassilukuna 

kenttävartiosta. Edellä mainitulla tavalla oli ilmoitettava lumen paksuus, ja jokien sekä lampi-

en jäätymisaste.
175

 JR 31:n komentaja käski joukoilleen 29.10.1941 ilmoittaa rykmentin esi-

kuntaan, kun saatiin havaintoja vihollisen hiihtotaidosta, suksista ja talvivarusteista. Lisäksi 

tuli ilmoittaa säästä sekä järvien ja jokien kantavuudesta tapahtuneet huomattavat muutok-

set.
176

 

 

Kun suot ja vesistöt jäätyivät, ne tarjosivat yllätys ja harhautusmahdollisuuksia.
177

 Lunta oli 

maassa 22.10.1941 niin paljon, että se mahdollisti kärryjen vaihtamisen rekiin.
178

 Suksia ja 

talvivarusteita ei vielä tuolloin ollut kaikilla, koska varustusta täydennettiin vielä marraskuus-

sa huoltokeskuksen toimesta
179

. Partiointia tehtiin marraskuun aikana tietyillä alueilla kävel-

len sillä lunta oli 20 senttimetriä aavoilla ja metsissä vain 10 senttimetriä.
180

 Talven aiheutta-

miin toimenpiteisiin kuuluivat naamioinnin parantaminen, aseiden käyttökuntoon laittamista 

pakkasessa ja aseiden huolto. Ylimääräisten polkujen tekeminen kenttävartioiden ja etuvar-

tiokomppanian komentopaikan välillä kiellettiin, minkä lisäksi yksiköissä järjestettiin oppi-

tunti paleltumisvaaroista. Ylimääräisten polkujen tekoa pyrittiin välttämään, koska jos niitä 
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178

 Jalkaväkirykmentti 52, 8. Komppania, 1941–1943, 12745, T- 1630–37, KA. 
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 Jalkaväkirykmentti 31, I pataljoona, 1941–1941, 11365, T- 1630, KA. 
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tehtiin liikaa, niitä ei voinut enää erottaa vihollisen tekemistä jäljistä. Kenttävartioiden val-

vonnan edistämiseksi pimeällä siirrettiin valoheittimiä etumaastoon.
181

  

 

14. D:n oikealla puolella hyökänneen Karjalan Armeijan tilanne alkoi selvitä lokakuun lop-

puun tultaessa. 14. D:n toimesta annettiin JR 10:lle tehtäväksi toteuttaa väkivaltaista tieduste-

lua
182

 Unus- ja Roksjärven kannakselle. Tulevaa taistelutoimintaa varten alistettiin JR 10:lle 

Kevyt osasto 2 sekä Rajajääkäripataljoona Seitamo. 14. D ehti laatia jo käskyn Ontajärven 

suunnalla olevan vihollisen lyömiseksi, mutta vihollinen ehti irtaantua, eivätkä suomalaiset 

kohdanneet lainkaan vastarintaa. Etelässä hyökänneisiin joukkoihin saatiin yhteys 26.10.1941 

ja kärjessä hyökännyt II/JR 10 pääsi lokakuun lopussa takaisin omien joukkojen yhteyteen.
183

 

14. D:n oikean sivustan suojaksi sijoitettiin II/JR 10.
184

 

 

Talvi aiheutti muutoksia puolustukseen ryhmittymisessä. Etulinjan reservin tehtävissä ollut JR 

52 sai komentajaltaan käskyn, jonka mukaan soiden jäätyminen mitä todennäköisimmin tulisi 

aiheuttamaan vihollisen lisääntyvää partiointi. JR 52:n käsky varmistuksesta, partioreiteistä ja 

varmistuksiin liittyvistä rajoista on esitetty liitteessä 11. Rykmentti varmisti itään päin koko 

kaistan yhdellä III/JR 52:n komppanialla. Rykmentin oikeaa sivua Paateneen suuntaan var-

mistettiin JR 52:n 1. Pataljoonan (I/JR 52) yhdellä komppanialla. JR 52:n tykkikomppanian 

tehtävänä oli varmistaa aliupseerivartiolla Rukajärven eteläpäässä suoaukean yli johtava tien-

suunta. Mikäli vihollinen aloittaisi hyökkäyksen, tulisi I/JR 52:n ja III/JR 52:n miehittää pu-

naisella merkitty linja. Reserviksi leirialueelle jäisivät JR 52:n 2. Pataljoona (II/JR 52), kra-

naatinheitinkomppania ja tykkikomppania. JR 10:n esikunta antoi rykmentilleen käskyn uu-

delleen puolustukseen ryhmittymisestä 7.11.1941.
185

 Ryhmitys on esitetty liitteessä 12.  

 

Tapolan oppien mukaisesti ryhmittymispaikat sijoitettiin maaston kannalta edullisiin paikkoi-

hin, josta olisi helppo siirtyä vahvistamaan etulinjan joukkoja. Joukkojen ja tulenkäytön pai-

nopiste oli asetettu Ontajärven pohjoispuolella olevan vihollisen hyökkäystä silmälläpitäen. 

14. D:n oikealla puolustuslohkolla II/JR 10 tehtävä oli haasteellinen, koska jäätynyt Ontajärvi 

mahdollisti viholliselle laajat liikkumismahdollisuudet. Tämä tarkoitti sitä, että aktiivisella 

hiihtopartioinnilla ja joukkojen ryhmittämisellä tuli estää mahdolliset vihollisen liikkumiset 
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14. D:n selustaan ja syvyyteen. JR 10 alayksiköiden ryhmittymisiin liittyvistä peitepiirroksista 

ei löytynyt merkintöjä, että etuvartioita olisi työnnetty jäälle. Tämän todennäköisesti oli 

osasyynä siihen, että vihollinen pääsi talven aikana etenemään useasti varmistuslinjojen välis-

tä joukkojen selustaan Ontajärven suunnalta. 

 

4.4 Joukkojen toiminta ensimmäisen talven aikana 

 

Kun 14. D:n joukot olivat ryhmittyneet puolustukseen Ontajoki-linjalle, jatkui jo hyökkäys-

vaiheen aikana alkanut molemminpuolinen partiotoiminta
186

 hiukan vahvistuen talven edetes-

sä. Vihollisen aktiivinen partiointi kohdistui avoimien sivustojen kautta 14. D:n selustaan niin 

etelästä Ontajärven yli kuin pohjoisestakin Hiisijärven suunnasta (Liite 8). Myös vihollisen 

ryhmitys loi suomalaisille mahdollisuuden suorittaa partiointia vihollisen syvyyteen.
187

 Syys-

kuun lopussa, vuodenajasta johtuvan pimeyden takia, vihollinen oli lisännyt aktiivisuuttaan 

14. D:n puolustuslohkolla. Pimeyden ansiosta vihollinen oli tehnyt selustaan partioiskuja 

syyskuun lopulla
188

, minkä johdosta 14. D:n komentaja antoi käskyn joukoille lähivarmistuk-

sen tehostamisesta
189

. Näiden varmistuspartioiden tehtävänä oli toimia lähellä omia joukkoja. 

Varmistustoimenpiteet, joita oli käytetty päivällä valoisan aikana, osoittautuivat riittämättö-

miksi pimeällä. Todennäköisesti ohjesääntöjen vastaisesti vartiomiesten määrä ja sijoittami-

nen maastoon oli toteutettu puutteellisesti. 

 

Suomalaisten toimintaa oli hankaloittanut se, että vihollinen oli esiintynyt suomalaisissa ase-

takeissa, minkä takia joukkojen tuli lisätä öiden ajaksi vartiomiehiä sekä vartiopaikkoja. Pi-

meällä sujuvasti suomen kieltä puhuvat viholliset aiheuttivat huolta suomalaisten keskuudes-

sa. Vartiointia helpotettiin kieltämällä majapaikasta poistuminen kello 19.00 jälkeen. Liikku-

minen oli luvanvaraista ainoastaan yksikön päällikön luvalla tai komennustodistuksella, min-

kä lisäksi vierailu naapuriyksiköissä kiellettiin. Kaikissa yksiköissä tuli ottaa käyttöön tunnus-

sana vartiopalveluksen aikana. Yksiköiden päälliköt olivat vastuussa siitä, että ne jotka joutu-

vat liikkumaan pimeässä tietävät tunnussanan.
190

 Tunnussanat olivat voimassa kaksi vuoro-
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kautta, ne olivat kaksiosaisia, jotka sisälsivät vaikeasti lausuttavia sanoja.
191

 Vartiovastuut 

etulinjan komppanioissa oli toteutettu niin, että yksi joukkue oli vartiovastuussa 24 tuntia ker-

rallaan, minkä jälkeen tapahtui vaihto. Vaihdot tehtiin yleisesti päivällä kello 12.00, mutta ne 

käskettiin toteuttaa salassa ja pienissä ryhmissä.
192

  

 

Omaa toimintaa hankaloitti lokakuun lopussa se, että vihollisen partio oli vanginnut yhden 

sotilaspoliisin, joka oli joutunut luovuttamaan kaikki asiapaperinsa mukaan lukien 14. D:n 

tunnussanat. Syystalven aikana oli vihollisen väkivaltainen tiedustelu ja häirintä aktiivista 

Rukajärven ja Paateneen tien suunnassa (Liite 8). Vihollinen yritti hyökkäystä Ontajärven yli 

22.10. sekä 31.10., jolloin se katkaisi tien Lajamijärven kohdalta. Molemmilla kerroilla suo-

malaiset onnistuivat lyömään alueelle pyrkineen vihollisen. Hyökkäystä vihollisen toimesta 

yritettiin myös Ontajärven ja Kohtalammen välistä 25.10 ilman tulosta.
193

 Nämä vihollisen 

yllätykselliset iskut pakottivat joukkoja kiinnittämään huomioita varmistuselinten lepäävien 

osien tehokkaaseen varmistukseen. Hälytys- ja ansalangat tuli virittää niin, että joukkoja ei 

yllätettäisi tulilta tai teltasta.
194

 

 

Vihollisen toiminta oli koko talven ajan samankaltaista häirintää. Samalla yritettiin myös 

vanginsieppausta. Vihollisen häirintää vaikeutettiin vaihtamalla mahdollisimman usein var-

mistusosastojen sijoitusta, ja varmistusta tehostettiin miinoituksilla. Myös partioinnissa käy-

tettäviä latuja pyrittiin vaihtamaan mahdollisimman usein.
195

 Vihollisen vahvuudet olivat suu-

rempia 14. D:n puolustus lohkon vasemmalla sivustalla kuin Ontajärven suunnalla. Tämä joh-

tui siitä, että puolustuslohkon vasen sivusta oli peitteistä, ja se tarjosi lukemattomia harjanteita 

joiden suojassa hiihto-osastojen oli huomaamatonta edetä. Toisaalta 14. D:n puolustuslohkon 

vasemman sivustan puolustusjärjestelyt olivat vielä ensimmäisen talven aikana kesken. Ylei-

sesti vihollisen vahvuudet olivat 40-miehisiä tai sitä vahvempia.
196

  

 

Keskitalvella, tammikuun alussa, Tervajärven alueella todettiin etenevän noin 300-miehen 

vahvuinen vihollisen hiihto-osasto. Suomalaiset onnistuivat karkoittamaan vihollisen alueelta. 

Tammikuussa saatiin Evsjärven alueella vihollisen joukkueen kokoinen osasto motitettua, 
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mutta vihollisen saadessa apuvoimia, jouduttiin motti aukaisemaan. Kevättalvella vihollinen 

hyökkäsi länteen Evsjärven suunnasta, mutta suomalaiset onnistuivat motittamaan vihollisen 

joukot Ungjärven maastoon. Tämäkin motti jouduttiin aukaisemaan vihollisen apuvoimien 

saavuttua alueelle. Vihollinen yritti 20.–21.4.1942 kelirikon aikana lähes 400-miehisen osas-

ton vahvuudella hyökkäystä, jonka tavoitteena oli ilmeisesti Rukajärvi. Hyökkäys torjuttiin 

aiheuttaen viholliselle tappioita.
197

 Talven aikana vihollinen yritti myös rintamahyökkäyksillä 

toteuttaa lähestymistä, joka torjuttiin aiheuttaen viholliselle mittavia tappioita. 14. D:n jalka-

väkijoukkojen suorittamista hyökkäyksistä vihollisen kenttävartioihin ilmeni, että sukset jätet-

tiin useasti pois, mutta niitä käytettiin muulloin aktiivisesti. Suksia ei nähty tarpeelliseksi 

käyttää iskuosastojen hyökkäyksissä.
198

 

 

Suomalaiset joukot toteuttivat vahvennetuilla osastoilla väkivaltaisen tiedustelun luontoisia 

hyökkäyksiä vihollisen ryhmitykseen. Syystalvella 11.11.1941 JR 10 suoritti noin komppani-

an vahvuisella osastolla hyökkäyksen Ontajärven koillislaidalla olevaan Kalivolahden kylään. 

Keskitalvella 12.12.1941 se suoritti lisäksi samankaltaisen hyökkäyksen Uljasniemeen sekä 

13.12.1941 Sholliolahteen, jotka molemmat sijaitsivat Ontajärven itärannalla. Koko talven 

merkittävin partiomatka tehtiin kahdella vahvennetulla pataljoonalla Muurmannin radalle 

tammikuussa. Osaston tehtävänä oli yllätyshyökkäyksellä väliaikaisesti katkaista vihollisen 

viesti- ja huoltoyhteydet. Tämän tuhoamisoperaation tavoitteena oli vähentää vihollisen pai-

nostusta Seesjärven ja Äänisjärven välisellä alueella. Kevättalvella JR 52 suoritti noin komp-

panian vahvuisella osastolla väkivaltaisen tiedusteluiskun Jousijärven kaakkoislaidalla vihol-

lisen hallussa olevaan ”Makkaraniemekkeeseen” aiheuttaen tappioita.
199

 Hyökkäykset toteu-

tettiin yleisesti pimeän aikana kuutamolla, koska tällöin omien tappioiden määrä voitiin mi-

nimoida, yllätykseen pääsemisen mahdollisuus oli korkea sekä joukkojen sekoittumisen riski 

pieni. 

 

Selustan varmistustehtäviä hoitavien joukkojen ryhmitys partioreitteineen on esitetty liitteessä 

13. Selustassa varmistustehtäviä hoitivat 14. D:lle alistetut kaksi ilmasuojelukomppaniaa. 

Komppanioiden tehtävät oli jaettu niin, että 964. Is.k oli varmistuksessa Tsirkka–Kemijoki 

linjalla Ontrosenvaarasta pohjoiseen. Lisäksi se suoritti Novinkajärven ympäristössä partioin-

tia. 970. Ilmasuojelukomppania oli samantyyppisissä tehtävissä osittain Muujärvellä varmis-

taen tien eteläpuolen sekä lisäksi osittain Tiiksjärven lentokentän. Komppanian tehtävänä oli 

varmistaa Tiiksjärven lentokentän pohjoispuoli suorittaen vartiopalvelusta sekä pääosa oli 

                                                 
197

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 
198

 http://www.SA-kuva.fi, Rukajärvi 15.10.1941–01.05.1942, 10.02.2014. 
199

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 

http://www.sa-kuva.fi/


44 

 

 

komppanian komentopaikalla maantien varressa Ponnokajärven pohjoispuolella. Syystalvella 

siirrettiin selustanvarmistustehtävään lisäksi Kevyt osasto 2 Ontrosenvaaraan ja Rajajääkäri-

pataljoona Seitamo Akanjärven eteläpuolelle. Kun 12. Prikaati siirtyi maaliskuussa Ontrosen-

vaaraan, sille siirtyi vastuu selustanvarmistamisesta. Keväällä 1942 12. Prikaatin siirryttyä 

pois tehtävää käskettiin toteuttamaan III/JR 31.
200

 

 

Vuoden 1942 alussa Rukajärven suunnan taisteluille oli tyypillistä, että ne rajoittuivat suu-

rimmaksi osaksi pienillä vahvuuksilla suoritettuihin hyökkäys- ja torjuntataisteluihin. 14. D:n 

pääasialliseksi tehtäväksi jäi talvella puolustusasemien parantaminen.  Sivustoilla olevat kent-

tävartiot eivät kuitenkaan voineet hillitä vihollisen partiotoiminnan vilkastumista.
201

 Tieduste-

lupartioiden tai yhteyspartioiden havaittua vihollisen hiihto-osastojen jälkiä lähetettiin viholli-

sen perään takaa-ajoon vahvennettuja osastoja, joiden tehtävä oli tuhota vihollinen. Talvella 

toteutettiin paitsi hyökkäyksiä vihollisen aikeiden selvittämiseksi myös alueen varmistaminen 

suksilla liikkuvin partioin. Asemasodan, jota voitaisiin paremmin kutsua liikuntasodaksi, tal-

vitaktiikka tuli perustumaan partiointiin, saarrostuksiin ja yllätysiskuihin vihollisen selkään ja 

sivustaan.
202

 

  

Kun vihollisesti oli saatu havaintoja, jaettiin tulevat toimenpiteet kenttävartioiden kannalta 

kahteen eri luokkaan. Jos vihollista oli havaittu ”ei–kenenkään” mailla, takaa-ajo jäi sen kent-

tävartion tai etuvartiokomppanian vastuulle, jossa vihollista oli havaittu. Mikäli vihollinen oli 

ollut vahvuudeltaan suuri ja päässyt siirtymään joukkojen ryhmityksen selustaan, siirtyi täl-

löin takaa-ajon asettaminen pataljoonan komentajan vastuulle.
203

 Kaikkien joukkojen tehtävä-

nä oli toteuttaa lähitiedustelua
204

 omilla lohkoillaan, jolloin tuli selvittää vihollisen asemien 

kulku, esteet sekä tulipesäkkeet. Kaukotiedustelu toteutettiin Kotskomaan johtavalle tielle 

etelästä ja pohjoisesta käsin. Kaukotiedustelu tuli kohdistumaan Perttijärven tienhaaroihin ja 

Onihmajärven maastoon.
205
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14. D:n vastuualueella toteutettiin partiointia kolmella eri tavalla, näihin kuuluivat paikallis-

partiointi, lähipartiointi ja kaukopartiointi. Paikallispartiointia eli yhteyspartiointia toteutettiin 

pitkällä huoltotietaipaleella, kenttävartioiden välillä sekä jokaisen tukikohdan ympärillä. 

Kenttävartioiden välillä toteutettiin yhteyspartiointia joka päivä. Partiot lähtivät samaan ai-

kaan ja tapaaminen oli sovitussa paikassa. Jotta partioinnin ja tukipaikan vartiopalveluksen 

välillä jäisi muutamia tunteja myös levähtämiseen, oli partioiden vahvuus tyypillisesti 2–4 

taistelijaa. Liitteessä 14 on kuva yhteyspartiosta vuonna 1942. Partiointia suoritettiin tavalli-

sesti kerran päivällä ja kerran yöllä. Mutta kun oli saatu viitteitä vihollisen mahdollisesta 

hyökkäyksestä, öisin saattoi yhteyspartio hiihtää ladun 2–3 kertaa.
206

 Jotta pystyttiin välttä-

mään vihollisen väijytyksiä sekä laduille asettamia miinoitteita, pyrittiin yhteyspartioinnissa 

käyttämään useita eri latuja.
207

 

  

Sen lisäksi, että suoritettiin päivittäin partiointia kenttävartioiden välillä, suoritettiin myös 

säännöllistä partiointia vihollisen kenttävartioiden tuntumaan. Näissä partioissa oli tyypillises-

ti vähintään ryhmän kokoinen osasto, mutta vahvuudet saattoivat olla korkeimmillaan 2–3 

joukkuetta, jolloin osasto oli koottu useasta eri yksiköstä. Ne joukot, jotka eivät olleet etulin-

jassa käsketyssä tehtävässä, suorittivat partiointeja ”ei–kenenkään” maille sekä vihollisen 

yhteyspartioreiteille. Partioretki kesti 6–24 tuntia. Tätä voitiin kutsua lähipartioinniksi. Yleen-

sä lähipartion muodostivat jääkärijoukkueet, mutta etulinjan tehtävissä olleet joukot suoritti-

vat myös lähipartiointia.
208

 Liitteessä 14 on esitetty lähipartio. 

 

Hiihtotaito oli talvipartioinnin tärkein edellytys. Partion johtajina toimi tyypillisesti rajavar-

tiokokemuksen tai suojeluskuntakoulutuksen saanut valioluokan urheilija. Etenkin hiihtäjiä 

käytettiin useasti partioiden johtajina.
209

 Vaativimpiin partioretkiin valittiin yleensä sotatai-

doiltaan parhaimmat taistelijat.
210

 Silloin kun partiossa oli useita hyviä hiihtäjiä, partiointi 

meni kilpahiihdoksi.
211

 Kaukopartiointi erosi lähipartioinnista siinä, että se kuului Päämajan 

alaiseen yksikköön. Lähipartiointia suorittaneet joukot kuuluivat toiminta-alueensa taisteluyk-
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sikköön. Kaukopartioinnin tärkein tehtävä oli tiedustelu.
212

 14. D:n kaukopartio-osaston retket 

suuntautuivat vihollisen selustaan, Kuutsjärven rataosuudelle sekä Muurmannin radalle asti 

(Liite 8).
213

  

  

Vaikka partiointi muodostui valtaosalle miehistä päivätyöksi, kuului siihen aina olennaisena 

osana huolellinen tehtävään valmistautuminen. Kun partiointikäsky saatiin pataljoonan ko-

mentajalta tai komppanianpäälliköltä kuului siitä seuraaviin toimenpiteisiin 1) tehtävän analy-

sointi, 2) partiosuunnitelma, 3) taistelijoiden valinta ja 4) huollon järjestely. Valmisteluihin 

annettiin yleensä aikaa yksi vuorokausi. Partio aloitti tehtävänsä niin, että se siirtyi johonkin 

kenttävartioon yleensä illalla, jossa se odotti yön saapumista. Ahkiot vietiin hevosilla etum-

maisiin kenttävartioihin, josta niitä ryhdyttiin vetämään partion toimesta.
214

 Kenttävartioiden 

taistelijoiden tehtävänä oli opastaa partiot läpi miinakenttien.
215

 14. D:n partioiden laatimista 

partioselostuksista peitepiirroksineen ilmeni, että valtaosa oli laadittu selkeästi niin kirjoitus-

ten kuin piirrosten osalta. Partioiden tehtävät alkoivat talvella yleisesti pimeän aikana, koska 

tällöin voitiin vihollisen asemat ohittaa huomaamattomasti. Tämä mahdollisesti sen, että teh-

tävän suorittaminen voitiin toteuttaa valoisan aikana. Vihollinen oli miinoittanut useasti epäi-

lyttävät ladut, minkä takia partioiden tuli käyttää eri reittiä palatessaan partiosta. Liitteessä 15 

on esitetty JR 31:n 1. Komppanian partioselostus peitepiirroksineen maaliskuun lopussa suo-

ritetusta partioretkestä. 

 

Partioinnin ohella 14. D:n puolustuslohkolle tehtiin partioinnin lisäksi väijytyksiä molempien 

osapuolien toimesta.
216

 Suomalaisilla aseistukseen niin partioissa kuin väijytyksissä kuuluivat 

konepistoolit ja pikakiväärit. Väijytyksissä pikakiväärit ryhmitettiin tavallisesti asemien ääri-

laidoille. Väijytyksissä tyypillistä oli, että sukset jätettiin 50 metrin päähän, ja suksien luokse 

vartioon jätettiin kaksi taistelijaa. Suksilta tallattiin polku väijytysasemiin, jotka yleisesti oli-

vat noin 30 metrin päässä vihollisen kulkureitistä. Ongelmana miehillä väijytysasemissa oli 

kylmyys, minkä takia useasti oltiin paljastumisvaaran uhan alla hyppimisen takia.
217

 Väijy-
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tyksillä pyrittiin samaan vihollisvankeja, joten useimmiten yksittäisiä miehiä yritettiin saada 

puhumalla ja aseilla uhaten antautumaan siinä useasti epäonnistuen.
218

 14. D:n esikuntapääl-

likkö korosti tammikuussa 1942, että väijytyksien on tuotettava vankeja, sillä tiedustelun 

avulla ei ollut kyetty selvittämään vihollisen ilmeisiä joukkojen siirtoja, täydennyksiä tai vaih-

toja. Vihollisen tekemistä väijytyksistä oli havaittu, että he käyttivät niissä valiohiihtäjistä 

koottuja osastoja, jotka oli varustettu useamman päivän kuivamuonilla.
219

 

 

Konekivääreitä käytettiin partioinneissa vähän, koska niitä ei yksinkertaisesti voitu irroittaa 

vartiopaikoilta niiden tulivoiman ja niiden vähäisen määrän vuoksi. Konekiväärin kuljettami-

nen ja toimintakuntoon laittaminen olisi yllättävissä tilanteissa ollut hidasta ja näin ollen saat-

tanut vaarantaa koko partion toiminnan. Talvella pulkkia ja ahkioita käytettiin kaatuneiden, 

vaikeasti haavoittuneiden sekä tarvikkeiden vientiin (Liite 14).
220

 Jos käytössä ei ollut armei-

jan ahkioita, käytettiin suksiahkioita. Lisäksi jos suksiahkioita ei ollut mukana, tehtiin kahdes-

ta suksesta ahkio, jolloin kaksi taistelijaa joutui hiihtämään yhdellä suksella.
221

 Sukset olivat 

leveitä kookkaita armeijan hikilautoja, jotka kantoivat pehmeässä puuterilumessa. Joka mie-

hellä oli yleensä käytössään kahdet kengät, mutta toisia sai käyttää vain hiihdettäessä. Partioi-

den mukaan otettiin useasti myös ylimääräisiä suksia sen takia, että niitä voitaisiin vaihtaa 

rikkoontuneiden tilalle sekä mahdollisesti vangit olisivat voineet hiihtää niillä. Siteinä olivat 

raudalla vahvistetut nahkavarpaalliset.
222

 

 

Päämajan huolto-osaston käskyllä talvivarusteita jaettiin vaatetusvarikolta ja suojeluskuntapii-

rien varastoista 14. D:n joukoille marraskuusta lähtien. Talvivarusteisiin keskeisimpinä kuului 

villapaitoja, päällystakkeja, turkislakkeja, turkkeja, pieksusaappaita, hiihtohuopakenkiä, huo-

pasaappaita, syylinkejä, villakäsineitä, lumipukuja, nahkakintaita, telttoja ja kamiinoita. Huol-

to-osaston mukaan varusteita oli pystytty jakamaan yleensä sotatoimiyhtymien tilaamat mää-

rät, mutta turkkeja ja turkislakkeja ei ollut voitu maassa vallitsevan raaka-ainepulan takia enää 

valmistaa. Vaatemateriaalin lisäksi 14. D:n joukoille oli vuoden 1941 loppuun mennessä jaet-

tu kuormausmateriaali huomattava määrä. Näihin materiaaleihin kuului rekiä, ahkioita, suksia, 

sauvoja, suksen vetonaruja sekä hiihtoratsastusvaljaita.
223

 Talvi oli Rukajärven suunnalla 

poikkeuksellisen kylmä, mutta 14. D:n joukot selvisivät talven yli kohtuullisen vähäisin palel-

tumin (Liite 16). Tähän vaikutti todennäköisesti talvivarusteiden määrä ja se, että johtajat val-
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voivat taistelijoiden pukeutumista. Tammikuussa Muurmannin radalle tehdyn hiihtopartion 

seurauksena useampi mies paleltui ja se näkyy myös Päämajan paleltumatilastoissa.  

 

JR 10 antoi joulukuun alussa käskyn, jonka mukaan yksiköiden päälliköiden ja muiden upsee-

reiden tuli kiinnittää huomiota paleltumisvaaraan. Vartiopaikoille tuli mahdollisuuksien mu-

kaan järjestää huopajalkineita ja lämpimät käsineet. Vartiopaikat tuli sijoittaa maastoon niin, 

että tuuli ei päässyt niihin puhaltamaan. Kovien pakkasten ajaksi vartiopaikat oli järjestettävä 

niin, että vartiomiehillä oli mahdollisuus liikkua muutamien satojen metrien alueella, huomi-

oiden kuuntelun ja tähystyksen rajoitukset. Kovien pakkasten aikana oli myös mahdollisuuk-

sien mukaan lyhennettävä vartiovuoroja. Telttojen rakentamisessa huomio käskettiin niiden 

lämpöisyyteen ja vetoisuuteen. Tämän takia teltat käskettiin rakentaa telttakodaksi viipymät-

tä.
224

 Todennäköisesti nämä liikkuvat vartiomiehet osaltaan olivat vaikuttaneet vihollisen on-

nistuneisiin yrityksiin läpäistä vartiolinjat, sillä vartiomiesten huomio oli siirtynyt lämpimänä 

pysymiseen. JR 52:ssa järjestettiin joulukuussa myös oppitunti aiheena ensiapu paleltumista-

pauksissa.
225

 

 

Vartiomiesten määrä vaihteli tukikohtien koosta riippuen. Isommissa tukikohdissa oli tyypilli-

sesti kolme, joista kaksi toimivat ulkovarustuksella eri suunnissa ja yksi mies tukikohdan 

kämpän tai mahdollisesti kämppien luona. Vartiopaikat olivat yleensä noin 100–150 metrin 

päässä majoituspaikoista. Syksyn pimeyden, myrskyjen raivotessa ja lumituiskujen aikana oli 

vartiopaikkojen ympärillä useita ääniä. Vartiomiehet alkoivat helposti nähdä näkyjä, minkä 

takia talvella turhia hälytyksiä sattui useasti.
226

 Vaikka taistelutoiminta vuoden 1941 lopulla 

keskittyi pääasiallisesti partiotoimintaan, vihollisen ilmatoiminta oli aktiivista. Vihollisen 

koneet saattoivat useita kertoja päivässä häiritä etulinjan joukkoja sekä yhteyspartioita. Tämän 

takia pyrittiin koneita harhauttamaan maasta käsin. Joulukuussa JR 52:n esikunta antoi käskyn 

II/JR 52:lle järjestää Rukajärven länsipuolelle valeleirialueen rakovalkeineen ja ilmatorjunta-

aseineen. Vuoden loppuun mennessä olivat puolustusjärjestelyt vakiintuneet, mutta niitä vah-

vistettiin, parannettiin ja muutettiin vuoden 1942 puolella.
227

 

 

                                                 
224
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4.4.1 14. Divisioonan uudelleenjärjestelyt, kotiuttamiset ja joukkojen siirrot 

 

Hyökkäysvaiheen jälkeen taisteluiden rahoitettua aloitettiin lokakuussa 1941 Päämajan käs-

kystä joukko-osastojen yksiköiden ja huoltomuodostelmien uudelleenjärjestelyt. 14. DE antoi 

käskyn uudelleenjärjestelyistä 25.10.1941, jonka mukaan divisioona tuli käsittämään prikaa-

tin, joka tulisi muodostumaan reserviläisikäluokista 1912–1918 sekä varusmiesikäluokista 

1919–1922. Prikaatiin tultaisiin sijoittamaan lisäksi ne, jotka eivät olleet suorittaneet asevel-

vollisuuttaan loppuun vakinaisessa palveluksessa. Perustettavan prikaatin rungon tulisivat 

muodostamaan varusmiesjoukko-osastot JR 10 ja Kenttätykistörykmentti 18 sekä aluejärjes-

tön perustama I/JR 31. Vaikka henkilöstön vaihdoksia tehtiin laajalla rintamalla, ei prikaatia 

perustettu, vaan siihen käsketyt osastot jäivät vanhoihin tehtäviinsä.
228

 

 

Päämajan 14. DE:lle antamalla käskyllä kotiutettiin joulukuun puolivälissä JR 52:n vanhat 

ikäluokat, joiden tilalle täydennettiin koulutuskeskuksista uusia alokkaita. Kotiuttamisiin liit-

tyen Rajajääkäripataljoona 6 (RajaJP 6) otti 10.12.1941 vastaan JR 52:n lohkon sekä kaikki 

sille kuuluvat varmistustehtävät käyttäen miehitykseen kahta komppaniaa muun osan jäädessä 

reserviin entiselle sijoituspaikalleen. Osasto Majewskyn (os. Majewsky) muodostamiseen 

liittyen annettiin tammikuussa käsky, jolloin RajaJP 6 ja I/JR 10 irroitettiin asemistaan. Tämä 

tarkoitti sitä, että JR 52 tuli ottamaan vastaan niiden tehtävät. Helmikuun alussa, 14. DE:n 

käskyn mukaisesti, suoritettiin etulinjan joukkojen vaihtoja. RajaJP 6 otti vastaan entisen loh-

konsa JR 52:lta ja JR 52 otti vastaan JR 31:n lohkon. I/JR 52 tultiin alistamaan JR 10:lle ja 

vaihtojen tapahduttua JR 31 (pois lukien pataljoona Seitamo) jäivät reserviksi Rukajärvelle. 

Pataljoona Seitamo alistettiin JR 52:lle.
229

  

 

Os. Majewsky käskettiin siirtymään 2.3.1940 Jolmajärven lossin maastoon. Lisäksi JR 10:lle 

annettiin käskyn liittää I/JR 52 lohko JR 10:n lohkoon ja siirtää I/JR 52 rykmentin reservik-

si.
230

 Päämaja antoi 7.3.1942 käskyn II/JR 31:n kotiuttamisesta. Pataljoonaan tuli koota koko 

14. D:n jalkaväki ja kevyissä joukoissa palvelevat, ennen vuotta 1906 syntyneet asevelvolli-

suutensa suorittaneet henkilöt. Kotiutuvien tilalle tuli siirtää vuosien 1906–1911 aikana syn-

tynyttä henkilöstöä. Kotiutuvien paluumarssi suoritettiin poikkeuksellisesti maanteitse hiihtä-

                                                 
228

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 
229

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6115, T- 5969, KA; Saikkonen, Tomi: Henkilötappioiden 

täydentäminen talvi- ja jatkosodassa, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2007, 95. 16. Tykkikomppania otti 

vastaan 22. Tykkikomppanian tehtävät ja siirtyi JR 52: n alistukseen. 22. Tykkikomppania siirtyi reserviin. Ke-

vyt osasto 2:n JR 31:lle alistetut osat alistettiin JR 52:lle. 27.3.1942 JR 52:lle alistettu I/JR 31 Konekivääri-

komppania siirtyi reserviin ja sen tilalle etulinjaan tuli Konekiväärikomppania/Kevyt osasto 2:sta. Vanhempien 

ikäluokkien kotiuttamisia tehtiin asemasodan alussa, koska sillä pyrittiin pelastamaan Suomen kansantalous. 
230

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942–1942, 6107, T- 1436, KA. 



50 

 

 

en. Marssi aloitettiin Rukajärveltä 12.3.1942 kello 04.30, tuolloin pakkasta oli -20 ºC ja tuuli 

kävi pohjoisesta. Marssiosaston tavoitteena oli edetä Sotkamon kirkonkylälle, jonne se saapui 

22.3. kello 14.00. Marssi toteutettiin niin, että noin kuuden tunnin marssin jälkeen seurasi aina 

noin 12 tunnin leiriytyminen. Marssin aikana todettiin kaksi paleltumistapausta ja kaksi jou-

duttiin toimittamaan kenttäsairaalaan.
231

  

 

Joukkoja vaihdettiin 27.3.1942 niin, että JR 52:n tuli vaihtaa sille alistettu I/JR 31:n koneki-

väärikomppanian tilalle etulinjaan Kevyt Osasto 2:n konekiväärikomppania. Konekivääri-

komppania I/JR 31:sta siirtyi reserviin. Huhtikuun 4. päivänä joukkojen kokoonpanoja muu-

tettiin vielä niin, että I/JR 31:lle annettiin käsky liittyä JR 10:n vahvuuteen 2. Pataljoonaksi ja 

entinen II/JR 10 muutettiin JR 10:n 4. Pataljoonaksi. Toukokuussa entinen I/JR 31:n (14. D:n 

määräämä nykyinen II/JR10) liitettiin JR 52:n 1. Pataljoonaksi. Toukokuussa joukkojen uu-

delleenjärjestelyitä jatkettiin lisäksi RajaJP 6:n sekä Kevyt osasto 2:n osalta. Näiden tuli ryh-

mittyä 14. D:n oikealle lohkolle, jolloin JR 10 pääsisi lepoon Rukajärven eteläpuoliseen 

maastoon, paitsi I/JR 10, jonka tuli siirtyä Tunkuan tien varteen (Liite 8).
232

 Edellä mainittu-

jen kotiuttamisten lisäksi koko talven aikana suoritettiin kuukausittain henkilöstön kotiuttami-

sia ja täydennyksiä, tosin huomattavasti pienemmissä määrissä. 

 

4.5 Talvitaktiikkaa Rukajärven suunnalla 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan, miten jalkaväkijoukot toteuttivat tehtäviään vihollisen suorit-

tamien hyökkäysten torjumiseksi sekä vihollisen tuhoamiseksi. Esimerkkeinä käytetään syys-

talvella, keskitalvella ja kevättalvella käytyjä keskeisimpiä taisteluita. 

 

4.5.1 Lajamijärven taistelut 31.10.1941 

 

Syystalvella 31.10.1941 II/JR 10:n joukot olivat vain muutamaa päivää aikaisemmin saapu-

neet Jolmajärven lossin suunnasta ja ryhmittyneet Ontajärven itärannalle, jossa pataljoonan 
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tehtävänä oli varmistaa 14. D:n oikea puolustuslohko.
233

 Komppaniat olivat ryhmitetty niin, 

että 5. Komppania (5./JR 10) toimi pataljoonan vasemmassa laidassa, 6. Komppania (6./JR 

10) oli ryhmittynyt keskelle ja 4. Komppania (4./JR 10) toteutti varmistusta etelässä. Guba-

lahden itäranta oli omien joukkojen miehittämä.
234

 Pataljoonalla oli hevoset vielä tuolloin 

kärrypeleissä, ja miehillä ei ollut suksia ja lumipukuja.
235

 Peitepiirros on esitetty liitteessä 17. 

 

Vihollinen yritti 30.10.1941 tunkeutua kahdella 15–20 miehen partiolla (2 kilometriä Ontajär-

ven kylästä etelään) 5./JR 10:n parivartion pisteen 120.2 kohdalta komppanian majoitusalu-

eelle, mutta vihollisen hyökkäysyritys kyettiin torjumaan ja vihollinen lyömään varmistuseli-

mien toimesta. Vihollinen toteutti seuraavana aamuna 31.10.1941 kello 04.00 hyökkäyksen 

50–60 miehen voimin ja onnistui tunkeutumaan linjojen läpi Lajamilammen ja Ontajärven 

väliselle kannakselle katkaisten tien Rukajärven ja Paateneen väliltä. Vihollinen oli onnistunut 

etenemään ryhmityksen länsipuolelle niin, että se hyökkäsi yhden puolijoukkueen kimppuun 

lännestä käsin suoraan sen selustaan, mikä pakotti osaston vetäytymään Paateneen suuntaan. 

5./JR 10:n päällikkö antoi käskyn vänrikki Multaselle toteuttaa hyökkäys joukkueen voimin 

maantien suunnassa kohti Rukajärveä, tavoitteenaan Ontajärven kylä. Kello 05.30 Multasen 

johtama osasto ei kuitenkaan pystynyt saavuttamaan tavoitetta, koska vihollinen oli vahvuu-

deltaan liian suuri ja varustautunut kiväärikranaatinheittimellä sekä kahdella konekiväärillä.
236

  

 

5./JR 10:n toteuttaman hyökkäyksen epäonnistuttua, alistettiin pataljoonan komentajan toi-

mesta sille kaksi joukkuetta 4./JR 10:sta, yksi konekiväärijoukkue II/JR 10:n 8. Komppaniasta 

sekä kranaatinheitin tulenjohtue. Eteneminen kohti Ontajärven kylää aloitettiin kello 06.30. 

Osasto sai kosketuksen viholliseen edettyään noin kilometrin lähtöpaikastaan, joka oli 5./JR 

10:n komentopaikka. Osasto ryhmittyi niin, että 1. joukkue 5./JR 10:sta siirtyi tien oikealla 

puolella ja 2. joukkue 4./JR 10:sta tien vasemmalle puolelle. Konekiväärijoukkueella pyrittiin 

muodostamaan tulikanta
237

 hyökkäyslähtölinjalla. Kranaatinheittimen tulenjohtue toimi maan-

tien varressa. 5./JR 10:n päällikkö antoi käskyn luutnantti Räisäselle kiertää joukkueineen 

vasemmalta puolelta vihollisen sivustaan, koska vastarinta vihollisen vasemmalla sivustalla 

oli nähty heikommaksi kuin oikealla. Tämän käskyn tarkoituksena oli ajaa vihollinen Onta-

järven jäälle ja sen jälkeen voimakkaalla tulenkäytöllä tuhota pakeneva vihollinen. Vihollinen 
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havaitsi suomalaisten sivustaan kiertävän osaston ja lähti omatoimisesti pakenemaan jäälle.
 238

 

Kun vihollisen havaittiin pakenevan, lähti yksi joukkue 4./JR 10:stä vihollisen takaa-ajoon 

samalla tulittaen sitä voimakkaasti. Vihollisen tuhoamista tulen käytölle jatkettiin kranaatin-

heittimillä, osalla konekiväärijoukkueesta, omalla tykistöllä sekä myöhemmin ilmatorjunta-

tykkijaoksella. Ontajärven kylä oli saatu vallattua takaisin kello 08.30 mennessä ja vihollinen 

karkoitettua järvikannakselta.
239

 

 

Vihollinen oli onnistunut siirtymään aamuyöstä vartiopaikkojen ohi, sillä suomalaiset olivat 

paljastaneet viholliselle vartiopaikkansa vihollisen väkivaltaisesta tiedustelusta johtuen edelli-

senä yönä. Varmistuselinten sijainteja ei ollut tämän jälkeen todennäköisesti muutettu, minkä 

johdosta vihollisen pääseminen vartiopaikan ohi oli onnistunut suomalaisten sitä huomaamat-

ta. Varmistusjärjestelyt joukkojen selustassa ja sivulla eivät olleet riittävät, koska vihollinen 

oli onnistunut yllättämään majoittumassa olleet joukot. Viholliselle ei annettua aikaa ryhmit-

tyä puolustukseen ja komppanian hyökkäystä tuettiin vahvalla reservillä. Osaston johtajan 

harkintakyvyn ansiosta, vihollisen siirtäminen omatoiminnan kannalta edullisempaan maas-

toon onnistui käyttämällä omaa joukkuetta vihollisen avoimena olevaan sivustaan. Vihollinen 

onnistuttiin työntämään kohti jäätä toispuolisella saarrostuksella, jossa sen tuhoaminen jäi 

ainoastaan tulenkäytön tehtäväksi. Taistelua voidaan pitää lopputuloksen kannalta suomalai-

sille edullisena sillä omina tappiona oli ainoastaan yksi lievästi haavoittunut. Vihollisen tap-

piot jäällä olivat 29 kaatunutta, 13 haavoittunutta ja kahdeksan onnistui pakenemaan.
240

 

 

4.5.2 Hyökkäys Vilkojärven maastossa olevan vihollisen asemiin 21.11–

23.11.1941 

 

Lunta oli Rukajärven suunnalla 20.11.1941 metsissä noin 10–15 senttimetriä, aukeilla 15–20 

senttimetriä ja jään paksuus oli noin 30–33 senttimetriä. Vaikka pakkasta oli keskiarvoltaan 

lokakuussa -2 ºC ja marraskuussa -7,5 ºC, suot eivät olleet ehtineet jäätymään niin, että liik-

kuminen niiden päällä olisi ollut mahdollista.
241

 Soiden sammalpaikat ja sammalsuot eivät 

kantaneet jalkamiestä mutta ne suot, jotka olivat vetisiä, kantoivat jopa hevosen.
242

 JR 52:n 

esikunta antoi 20.11.1941 käskyn II/JR 52:lle suorittaa hyökkäys ”Ozego” niemekkeeseen, 

jossa sijaitsivat vihollisen etuvartioasemat. Pataljoona lähti majoitusalueeltaan Rukajärveltä 
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21.11.1941 kello 10.00 kohti pistettä 132.4, joka sijaitsi Vilkojärvestä länteen olevan metsä-

harjanteen kaakkoispäässä. Pataljoona saapui määränpäähän kello 14.00. Pataljoonan hyökkä-

ys on esitetty liitteessä 17. Pataljoonan komentaja toiminut kapteeni Paavo Hyöky antoi patal-

joonalla toimintakäskyn vihollisen tuhoamisesta. Saatujen tiedustelutietojen perusteella vihol-

linen oli ryhmittynyt Vilkojärven kaakkoispuolella olevalle kankaalle, jossa sillä oli noin 

komppanian vahvuiset voimat.
243

  

 

Pataljoonaan kuului jääkärijoukkue, 6. Komppania (6./JR 52), 5. Komppania (5./JR 52), ko-

mentoryhmä, 4. Komppania (4./JR 52), (pois lukien 1. Joukkue), kranaatinheitin (pois lukien 

1. Joukkue 4./JR 52:sta) ja rykmentin jääkärijoukkue. Tehtävä tuli toteuttaa seuraavalla taval-

la: kun jääkärijoukkue oli saapunut tavoitteeseen, joka oli Vilkojärven kaakkoispuolella oleva 

pienen harjanteen kaakkoispää, sen tuli jatkaa matkaa Tsukkeravaaran suuntaan ja varmistaa 

siellä. 6./JR 52:sta tuli luutnantti Koiviston johdolla kiertää vihollisen tukikohdan itäpuolella 

oleville kukkuloille, jotka viimeisimpien partiotietojen perusteella oli todettu tyhjiksi ja var-

mistaa siellä. 5./JR 52:sta luutnantti Räisäsen ja 4./JR 52:sta luutnantti Heiniön johdolla tuli 

ryhmittyä hyökkäykseen niin että 5./JR 52:sta jäi oikealle. Kranaatinheitin tuli viedä asemiin 

vihollisen pesäkkeen länsipuolelle olevalle harjanteelle, jossa 1. Joukkue 4./JR 52:sta varmis-

taisi itään. Rykmentin jääkärijoukkueen tehtävänä oli jäädä reserviin komppanioiden haarau-

tumispaikalle, joka toimi samalla pataljoonan komentajan komentopaikkana.
244

  

 

Tehtävän toteuttaminen suunnitellulla tavalla johtui maastosta, joka tarjosi selustan kautta 

toteuttavalle hyökkäykselle parhaat mahdollisuudet. Vihollisen tukikohtien etumaasto oli 

avointa suota, oikealla Vilkojärvi ja siihen idästä laskeva puro. Saatujen maastontiedustelun 

tietojen perusteella suot eivät kantaneet jalkamiestä. Selusta oli metsäpeitteistä ja järven lou-

naispuolelta oli suojaisaa edetä metsäharjannetta pitkin, jossa tiedustelu ei ollut havainnut 

vihollista. Hyökkäyksen toteuttaminen oikealta ja takaa sekä varmistus omaan selustaamme 

pakottaisi vihollisen perääntymään avoimelle suolle, minne se olisi helppo tuhota.
245

 Johtami-

nen tuli toteuttaa radiopuhelimilla
246

, jotka oli jaettu niin, että kranaatinheittimen mukana oli 

yksi, tulenjohtueella yksi, osasto Räisäsellä yksi ja pataljoonan komentopaikalla yksi. Radioi-

den toimimattomuuteen oli varauduttu valopistooleilla.
247

 Jokaisella miehelle jaettiin patruu-
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 Sama. 
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 Sama. 
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noita vähintään kaksi tuliannosta, samoin pikakivääreille ja konepistooleille, minkä lisäksi 

jaettiin käsikranaatteja ja kasapanoksia.
248

 

  

Lääkintähuolto oli toteutettu niin, että joukkosidontapaikka oli kevyen kranaatinheittimien 

tuliaseman ja pataljoonan komentopaikan välillä.
249

 Elintarvikehuolto oli toteutettu niin, että 

miehille oli jaettu mukaan kuivamuonat leipälaukkuun. Pataljoona aloitti tehtävän suorittami-

sen 22.11.1941 kello 03.45. Marssiryhmitys oli kärjestä alkaen toteutettu niin, että ensimmäi-

senä oli jääkärijoukkue, jonka jälkeen järjestyksessä 6./JR 52, rykmentin jääkärijoukkue, pa-

taljoonan komentaja, 5./JR 52, 4./JR 52 sekä kranaatinheitin. Kenttävartion sivuuttaminen 

tapahtui niin, että pataljoona pääsi oppaan avulla miinoitusten läpi, josta se jatkoi etenemis-

tään käskettyä reittiä pitkin kohti tavoitetta. Pataljoona piti tauon kranaatinheittimen tuliase-

man tasalla, jossa marssin aikana hajaantunut osasto saatiin koottua takaisin kokoon.
250

 

  

Jääkärijoukkueen johtajalta kello 09.50 saadun ilmoituksen mukaan vihollista oli vastassa 

suunnitellulla etenemisreitillä. Tämän takia komentaja käski luutnantti Räisäsen asettaa kaksi 

joukkuetta varmistukseen metsäniemekkeeseen, kun muu osasto sillä aikaa kiersi siellä olevan 

suon ympäri. Osasto Räisäsen ensitavoitteena oli tuhota vihollinen, jonka jälkeen jatkaa teh-

tävää. Pataljoonan komentajan päätös perustui tietoon, jonka mukaan vastassa oli arviolta 40–

50 miehen vahvuinen vihollinen. Etäisyyttä viholliseen oli arviolta 200 metriä ja vihollisen 

edessä oli 100 metriä leveä, avoin ja tasainen suo. Vihollinen oli komentajan arvion mukaan 

todennäköisesti huomannut pataljoonan ja lähettänyt osaston sivustan varmistukseksi. Jos 

osasto kiertäisi oikealta noin 800 metrin päässä olevan metsäniemekkeen kautta vihollisen 

selustaan ja tuhoaisi sen, niin tehtävää voitaisiin jatkaa normaalisti.
251

 

 

Vihollinen avasi kiivaan tulen kello 10.05 pikakivääreillä ja konepistooleilla. Rykmentin jää-

kärijoukkueelle annettiin käsky ryhmittyä suon oikeaan laitaan kello 10.20, josta sen tuli li-

säksi tähystää vasemmalle. Pataljoonan muu osa lähti liikkeelle kello 10.30. Kranaatinheitti-

melle annetun käskyn mukaan sen tuli pystyä toimimaan myös metsäniemekkeeseen, suon 
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vastarannalle. Kello 13.30 kranaatinheittimen tuli ampua 20 kranaattia metsäniemekkeeseen. 

Taistelutoimintaa jatkui iltapäivään asti, kunnes luutnantti Räisäseltä saadun ilmoituksen mu-

kaan kiertoliike oli onnistunut ja tehtävää voitiin jatkaa. Ongelmaksi tehtävän suorittamisessa 

oli muodostunut se, että pataljoonalta meni kahden ja puolen kilometrin matkan suorittami-

seen aikaan neljä tuntia. Pataljoonan komentajan mukaan miehiä piti vetää perässä.
252

 Patal-

joonalla meni siirtymiseen runsaasti aikaa, minkä takia vihollista ei päästy hämärän turvin 

yllättämään. Vihollinen oli päässyt irtaantumaan tulitaisteluista kohti itää. Pataljoonan ko-

mentajan suunnitelmasta poiketen, vihollista ei saatua työnnettyä avoimelle suolle. Omat tap-

piot taisteluissa olivat yksi kaatunut ja kolme haavoittunutta.
253

 Talvitaktiikan kannalta lähes-

tymisryhmitys oli suunniteltu vastaamaan taisteluryhmitystä jolloin osaston sulloutumista 

marssin aikana ei tapahtunut. Päävoimat pidettiin lähestymisen aikana takana, koska silloin 

syvyysryhmityksestä saarron toteuttaminen oli helpompi tehdä. Osasto ei käyttänyt hyökkä-

yksessä suksia vaan miehet etenivät jalan.  

 

4.5.3 Tervajärven hiihtopataljoonan takaa-ajo 15.–18.1.1942 

 

14. DE:n operatiiviselle toimistolle tuli 15.1.1942 kello 12.20 tieto, että Matalalammen luo-

teispuolella oli tavattu kolme erittäin vahvaa vihollisen jotosta aamulla kello 05.15 I/JR 31:n 

kersantti Komulaisen partion toimesta. Komulaisen johtama partio vahvuudeltaan 1+5 oli 

havainnut, että vihollinen oli ylittänyt varmistusladut.
254

 Lunta oli maastossa noin puoli met-

riä ja jään vahvuus metsälammissa noin 50 senttimetriä.
255

 Osastojen vahvuus oli yhteensä 

arviolta 300 taistelijaa ja ladut lähtivät suuntaan 38–00. Kevyt osasto 2:lle annettiin kello 

12.30 käsky, jonka yhden komppanian tehtävänä oli edetä Pugljärven länsipuolitse niin pitkäl-

le, että se löytää vihollisen jäljet. JR 31:lle annettiin käsky lähettää yksi joukkue Matalalam-

men seudulle, josta vihollisen jäljet löydettyään sen tuli lähteä takaa-ajoon.
256

 Liitteessä 18 on 

esitetty tilanteen kehittyminen. Kevyt osasto 2:sta tehtävää lähti kello 13.45 toteuttamaan 

luutnantti Pallasvirran johtama komppania.
257

 JR 31:n 2. Komppania (2./JR 31) vänrikki 

Arantolan johdolla sai tehtäväkseen lähteä vihollisen takaa-ajoon 15.1. kello 14.30 joukkueen 

vahvuisella osastolla. Kun tieto vihollisen suuren hiihto-osaston etenemisestä tuli selustaan, 

annettiin 964. Is.k:n latupartioille tehtäväksi lähteä partioimaan ladut uudestaan kello 13.40. 
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Selustan varmistustehtäviä suorittaneen 964. Is.k:n luutnantti Juntusen mukaan kello 15.30 

yksi heidän partioistaan oli tavannut lännen suuntaan matkalla olevan, vähintään 100 -

miehisen vihollisen Tervajärvellä.
258

 

 

964. Is.k sai tehtäväkseen edetä Mer Guban kautta vihollisen selustaan, tehtävää lähti toteut-

tamaan yksi joukkue ylikersantti Timosen johdolla.
259

 14. DE:n operatiivisen toimiston saatua 

tiedon tästä, se lähetti käskyn Viestipataljoona 30:lle, jonka tehtävänä oli lähettää 50 taisteli-

jaa Ontrosenvaaraan, jossa ne alistettaisiin Juntuselle. Lisäksi Kaasusuojelukomppanian oli 

irroitettava kaikki miehet Ontrosenvaaraan Juntusen käyttöön.
260

 Timosen johdolla oleva 

osasto vahvuudeltaan 24 taistelijaa lähti Ontrosenvaarasta kohti Tervajärveä kello 18.00. Ti-

monen ilmoitti lähetillä kello 22.30, ettei pimeän vuoksi voinut jatkaa etenemistä. Selustassa 

tieto vihollisen hiihto-osaston etenemisestä aiheutti latupartioille töitä. Liitteessä 19 on esitet-

ty selustan latupartion toiminta. Ivalo 2:sta lähti 16.1. kello 01.15 uusi tarkkailupartio kohti 

Tervajärveä. Partio palasi aamulla kello 10.00 ja se oli saanut selville vihollisen leiripaikan. 

Kaikki latupartiot käskettiin liikkeelle uudelleen. Koska vihollisen liikkeistä ei ollut tarkkaa 

tietoa, annettiin 14. DE:n suojaukseen liittyen esikuntakomppanialle 16.1.1942 aamulla kello 

05.30 tehtäväksi hiihtää varmistuslatu puolikaaren muotoon niin, että vihollinen ei pääsisi 

tekemään yllätyshyökkäystä 14. DE:n alueelle Novinkajärven pohjoisrannalle. Varmistusla-

dulle tuli mittaa yli 10 kilometriä. Esikuntakomppanian hiihdettyä ladun, otti varmistusladun 

hiihdon tehtäväkseen 35. Lääkintäkomppania.
261

 

 

Arantolan partio sai viholliskosketuksen vasta 16.1. kello 14.30 noin 100 vahvuiseen miehen 

osastoon Tervajärvellä, mutta sen tehtävä keskeytyi, koska omat koneet olivat alkaneet tulit-

tamaan heitä. 2./JR 31:stä lähetettiin joukkueen vahvuinen osasto Arantolan partion avuksi 

kello 15.00 luutnantti Mykkäsen johdolla. Arantolan partio oli vielä samana iltana saanut kos-

ketukseen viholliseen, mutta oli joutunut irtautumaan taisteluista. Arantolan partio saapui kel-

lo 20.45 Ontrosenvaaraan 964. Is.k:n komentopaikan alueelle, jossa se yöpyi
262

. Pallasvirran 

osasto oli saanut kosketuksen viholliseen Tervajärven lounaispuolisessa maastossa 16.1. noin 

kello 04.00. Osasto lähti paluumatkalla aamulla kello 08.00, koska vihollinen oli päässyt hä-

märässä vetäytymään. Vihollinen oli jakautunut Tervajärven alueella kolmeen eri osastoon, 
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josta yksi oli suuntautunut pohjoiseen, yksi länteen ja yksi Ontrosenvaaran suuntaan. Aranto-

lan partio oli lähtenyt seuraamaan etelään päin edennyttä partiota ja yrittänyt kiertää sen edel-

le Ontrosenvaaraan sitä vastaanottamaan. Vihollinen ei kuitenkaan koskaan saapunut Ont-

rosenvaaraan. Arantolan partio palasi 17.1 kello 15.00 Rukajärven alueelle omaan yksikköön-

sä.
263

 

  

Yksi 964. Is.k:n Tervajärven alueelle edenneistä partioista oli partio Wikström. Se oli edennyt 

16.1 alkaen Ontrosenvaarasta Merun kautta Tervajärven rantaan, jossa se yöpyi. Liitteessä 19 

on esitetty peitepiirros partio Wickströmin matkasta. Partio jatkoi matkaansa seuraavana aa-

muna 17.1 kello 08.00 edeten aina Tervajärven jäätä Ivalo 2 latua pitkin. Partio pääsi noin 

kahden kilometrin etenemisen jälkeen vihollisen ladulle, joka erosi Ivalo 2 ladusta kohti poh-

joista. Partion johtaja jakoi osaston niin, että Ivalo 2 latua lähti seuraamaan kaksi vahvennet-

tua ryhmää kersantti Keitasen johdolla, ja loppuosasto jatkoi luoteeseen menevää vihollisen 

latua pitkin. Luoteeseen jatkanut partio hiihti Hiisijärven länsirantaa pitkin, jonne yhtyi vihol-

lisen uusi latu, joka saapui vihollisen muutaman päivän vanhaan leiriin. Leiriltä ei löytynyt 

muuta pois johtavaa latua kuin partion oma tulolatu.
264

 

 

Partio palasi takaisin samoja jälkiä ja yhtyi Keitasen partioon kello 10.45. Keitasen partio oli 

puolestaan edennyt melkein seitsemän kilometriä latua pitkin eikä ollut havainnut mitään 

poikkeavaa. Partio oli tulomatkallaan tavannut luutnantti Muonan partion, joka oli jatkanut 

vihollisen latuja pitkin koilliseen.
265

 JR 31:stä lähetettiin 16.1 kello 11.00 yksi joukkue vihol-

lisen osaston jäljille. Pallasvirta saapui osastoineen lähtöpaikkaansa Rukajärvelle kello 12.30. 

Tehtävää lähti jatkamaan luutnantti Muonan johtama partio, johon kuului 97 taistelijaa. Osas-

to oli muodostettu Kevyt osasto 2:sta, 16. ja 22. Tykkikomppaniasta. Muonan partio oli eden-

nyt Tervajärven koillispuolelle asti kohtamaatta vihollista. 964. Is.k:n yksi latupartioista tör-

mäsi Muonan partioon Tervajärven pohjoispuolella. Partio Muona saapui takaisin 17.1. kello 

22.00, koska ei ollut saanut kosketusta viholliseen.
266

 

  

Luutnantti Mykkäsen muodostama partio 1+5+27 lähetettiin jo toiminnassa olevien muiden 

partioiden avuksi 17.1. Liitteessä 20 on esitetty partio Mykkäsen etenemisreitti. Joukkueesta 

muodostettiin kolme ryhmää, joissa kussakin oli yksi konepistooli. Osaston tehtävänä oli saa-

da kosketus viholliseen ja mahdollisuuksien mukaan tuhota se. Osasto lähti liikkeelle 17.1 
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kello 02.00 kenttävartio Taistosta tavoitteenaan edetä Tervajärvelle asti. Marssireitti kulki 

kenttävartio Kuusamoon ja siitä edelleen kolme kilometriä länteen, jonka jälkeen jokilinjaa 

järvelle pisteessä 131.5 josta edelleen kompassisuunnalla 00–00 vihollisen tuloladulle. Partio 

Mykkänen sai viholliskosketuksen Ungjärven niemessä kello 08.30.  Kun osaston edessä ollut 

tunnustelijapartio oli havainnut vihollisen, osaston johtaja levitti kaksi ryhmää ketjuun mäen 

harjanteelle, vihollisen jäädessä alarinteelle. Mykkänen käski tulenavauksen, joka suoritettiin 

noin 20–40 metrin välimatkalta, josta vihollinen vastasi tuleen. Vihollisen vahvuus oli arviol-

ta noin 50 taistelijaa ja heillä oli käytössään paljon konetuliaseita. Tulitaistelua kesti arviolta 

20 minuuttia, jonka jälkeen Mykkänen lähetti toisessa linjassa olleen kersantti Komulaisen 

ryhmän koukkaamaan vasemmalta suoraan kohti vihollisen sivustaa. Komulaisen yritys hyö-

kätä sivustasta epäonnistui. Tulitaistelua jatkui aina kello 09.45 saakka, jonka jälkeen taistelu 

laimeni. Vihollisen vahvuuteen tuli lisää arviolta 60–70 taistelijaa, jotka jatkoivat matkaansa 

kohti itää.
267

 Vihollinen todennäköisesti pelkäsi mahdollista mottiin jäämistä.  

 

Mykkänen jätti yhden ryhmän varmistamaan ja käski kersantti Pulkkasen kolmimiehisen par-

tion kiertää vihollisen selustaan niemekkeen pohjoispuolisen kannaksen kautta. Vihollinen 

lähti irtaantumaan taisteluista noin kello 12.45 koillisessa olevan niemekkeen kautta. Yksi 

ryhmä lähti seuraamaan vihollista samalla kun etelästä lähti kolmimiehinen partio häiritse-

mään vihollista sivusta käsin. Käydyissä taisteluissa oli tässä vaiheessa kaatunut vihollisen 

yksi upseeri, 2–4 taistelijaa sekä haavoittuneita oli 7–8 taistelijaa. Mykkäsen joukkueen yksi 

partioista sai yhteyden Muonan partioon, joka kertoi että Muonan osasto oli noin 100 miehen 

partiollaan kohdassa, jossa Mykkäsen partio oli vasta ollut taistelussa vihollisen kanssa. 

Vaikka Mykkänen antoi Muonan osaston partiolle selkeät ohjeet, että vihollisen takaa-ajoa 

jatkettaisiin yhdistämällä molemmat osastot, oli Muonan partio lähtenyt paluu matkalle siitä 

ilmoittamatta Mykkäsen osastolle.
268

 

 

Mykkäsen osasto jatkoi vihollisen takaa-ajoa kello 15.30, jolloin vihollisen vahvuus oli jo yli 

toistasataa taistelijaa. Takaa-ajo jatkui Ungjärven pohjoispuolella noin kolmen kilometrin 

päässä oleville kangasmaille. Osaston eteneminen tyrehtyi kun alikersantti Seitonen haavoittui 

vihollisen ladulle asettamaan latumiinaan. Kun Seitosta lähdettiin kuljettamaan pois, väheni 

osaston vahvuus vain 10 mieheen, minkä takia Mykkänen katsoi tarpeelliseksi kääntyä pa-

luumatkalle. Mykkänen tutki vihollisen tuloladun aina Matalalammen länsipuolelle asti tode-

ten, että vihollisen tulolatu ei siihen yhtynyt. Mykkäsen partio saapui takaisin ryhmitykseen 
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18.1 kello 00.30.  Putkimiinan ohella yleisesti talvella vihollinen käytti takaa–ajoissa suoma-

laisten partioiden hidastamiseksi penaalimiinoja. Penaali oli suurin piirtein koululaisen kynä-

kotelon kokoinen pieni laatikko, joka oli varustettu sytyttimellä ja räjähdyspanoksella. Erityi-

sesti hiihtoladulle alamäkeen asetettuna se oli vaikea kovassa vauhdissa havaita. Rukajärven 

suunnalla opittiin talven edetessä varomaan vihollisen laduille asettamia miinoitteita.
269

 Ter-

vajärven alueella todetun vihollisen takaa-ajo osoittautui taistelukertomusten perusteella haas-

tavaksi tehtäväksi, vaikka joukkoja lähetettiin tuhoamaan vihollista useasta eri suunnasta. 

 

4.5.4 Hyökkäys tukikohta Kummitukseen 23.2.1942 

 

Helmikuussa 1942 II/JR 10:n komppaniat olivat ryhmittyneet Ontajärven länsirannalle. 5./JR 

10:sta oli muodostettu erillisiä kenttävartioita, joiden välinen etäisyys toisistaan oli noin viisi 

kilometriä. Komppanian komentopaikka oli perustettu sisämaahan ja sen etäisyys järven ran-

taan oli 3–4 kilometriä. Komentopaikalle oli ryhmitetty reserviin joukkueen vahvuinen osasto. 

22.2.1942 vihollinen oli ilmoittanut kovaäänisillä, että seuraavana päivänä, Puna–armeijan 

vuosipäivän johdosta, tulevat fasistit ja valkobandiitit tuntemaan sen nahoissaan. Tämä ei kui-

tenkaan aiheuttanut suomalaisille sen suurempia pelon tunteita, koska vihollinen oli pitkin 

talvea uhkaillut samalla tavalla.
270

 Vihollinen aloitti 23.2.1942 aamulla kello 05.40 hyökkäyk-

sen Ontajärven yli kohti kenttävartio Kummitusta, jossa päällikkönä toimineen vänrikki Mul-

tasen komentopaikalle antaman ilmoituksen perusteella vihollista oli tulossa järven yli paljon. 

Vihollisen tavoitteena oli ollut hyökätä päävoimillaan – joka käsitti noin 200 taistelijaa – yh-

tenä rintamana kenttävartio Kummitukseen samaan aikaan, kun etelästä tuli rantautumaan 

noin 400 metrin päästä 100 taistelijan vahvuinen osasto.
271

 Vihollisen hyökkäys on esitetty 

liitteessä 20. 

 

5./JR 10:n päällikön antaman käskyn mukaan, tuli pääosan reservistä edetä suoraan Kummi-

tukseen, kun samalla noin ryhmän kokoisen osaston tuli edetä eteläistä latua ja turvata etene-

vän reservin oikea sivusta. Vihollisen hyökkäyksen edetessä kaatui pataljoonan komentaja, 

minkä takia joukkoon iski suoranainen pakokauhu. Vihollisen miehet lähtivät vauhdilla takai-

sin kohti tulojälkiään. Viholliselle oli toden teolla järjestetty suoranainen vuosipäivän yllätys, 
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 Perttuli, Pentti: Elämää Rukajärven kenttävartioissa, Kansa taisteli–miehet kertovat, N:o 5, Helsinki 1980. 
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 Jalkaväkirykmentti 10 esikunta, 1942–1942, 10047, T- 4806, KA; Innola, Erkki: Ontajärvellä kummitteli, 

Kansa taisteli–miehet kertovat, 25. vuosikerta, N:o 2, koonnut E. Eräsaari, Sanomaprint, Helsinki 1981. 
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 Jalkaväkirykmentti 10 esikunta, 1942–1942, 10047, T- 4806, KA; Innola, Kansa taisteli–miehet kertovat, 

Helsinki 1981; Jalkaväkirykmentti 10, 5. Komppania, 1941–1942, 10068, T- 4806a, KA. Kenttävartio Kummi-

tuksen vahvuus oli 1 upseeri ja 11 sotamiestä. 
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kun naapuri kenttävartio Kirstusta oli lähetty jo taisteluiden alku vaiheessa viisi taistelijaa 

käsittävä osasto vastarannalle, mistä puhuttiin myöhemmin edesmenneen kenraali Pajarin 

”sormenpäätuntuma” toimenpiteenä. Vihollisjoukkojen tehtävän täyttämättä jättäminen oli 

johtunut suomalaisjoukoista saatujen tiedustelutietojen puutteellisuudesta sekä pataljoonan 

komentajan kaatumisesta. Viholliselle aiheutuneet tappiot olivat 56 kaatunutta sekä 12 vankia. 

Vaikka suomalaiset onnistuivat tuhoamaan taisteluissa suuren osan vihollisen vahvuudesta, ei 

taistelua kuitenkaan voitu pitää taktiikan kannalta onnistuneena. Suomalaiset eivät olleet pie-

nestä vahvuudestaan huolimatta onnistuneet täydellisesti yllättämään vihollista, mutta tärkein-

tä oli, että jälleen saatiin luotua lisää kammoa vastustajaan olla hyökkäämättä suomalaisiin 

kenttävartioihin.
272

 

 

4.5.5 Ungjärven taistelut 28.–29.3.1942 

 

Taistelukertomuksen mukaiset tilannekuvat on esitetty liitteissä 21 ja 22. III/JR 52:n ilmoituk-

sen mukaan 28.3. kello 08.15 yksi heidän lähipartioistaan oli kohdannut vihollista noin kah-

den joukkueen verran Matalajärvestä kaksi kilometriä lounaaseen, missä he olivat pitäneet 

voimakasta meteliä.
273

 Pataljoonan esikunta käski majuri Karkaman johdolla kello 08.20, että 

yksi joukkue lähtee välittömästi vihollisen osaston motittamiseen, ja yksi joukkue siirtyy vah-

vistamaan kenttävartio Laukkua. Samaan aikaan kenttävartio Laukusta tuli siirtyä kaksi ja 

puoli ryhmää kenttävartio Timoon vänrikki Huuskosen käytettäväksi, ja samalla Huuskonen 

sai tehtäväkseen tuhota vihollisen partion. Kello 12.00 Karkaman antaman tiedon mukaan 

vihollisen aiheuttama meteli oli ollut harhautusta, sillä pohjoisempana oli johtanut kolme 

vahvaa vihollisen latua länteen.
274

 Partioiden tehtävänä oli tiedustella Lavajärven suuntaan ja 

jäljittää länteen johtavia jälkiä.
275

 

 

Tilanne Huuskosen osalta oli edennyt kello 14.00 niin, että hän pyysi avukseen yhtä komp-

paniaa, sillä vihollisen noin 200 taistelijan osasto oli motitettu pisteen 139.3 pohjoispuolelle 

noin yhden kilometrin päähän olevaan maastoon. Kapteeni Riikonen III/JR 52:sta sai käskyn 
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 Jalkaväkirykmentti 10, 5. Komppania, 1941–1942, 10068, T- 1613, KA; Jalkaväkirykmentti 10 esikunta, 

1941–1942, 10047, T- 1613, KA; Innola, Kansa taisteli–miehet kertovat, 25. vuosikerta, Helsinki 1981. Karkuun 

lähteneestä osastosta erkani 11 miehen osasto, jotka olivat äärimmäisen väsyneitä ja antautuivat vangiksi. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III,1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. Vihollinen osoit-

tautui 132. Pataljoonaksi, joka kuului Tunkualla olevaan hiihtoprikaatiin. Pataljoona oli ollut yksi kolmesta pa-

taljoonasta. Pataljoonan tehtävänä oli ollut ilmeisesti edetä 14. DE:n alueelle ja tuhota se. 
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 Jalkaväkirykmentti 52 esikunta, 1942–1942, 12682, T- 1630–37, KA. Myöhemmin ladut olivat osoittautuneet 

yhden ja saman hiihto-osaston laduiksi, sillä omien lentäjien mukaan länteen ei johtanut latuja. 
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 Jalkaväkirykmentti 52 esikunta, 1942–1942, 12682, T- 1630–37, KA; Jalkaväkirykmentti 52, III pataljoona, 

1941–1942, 12826, T- 1630–37, KA.  
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lähteä kenttävartio Timoon ja ottaa komentoon siellä olevat joukkueet sekä selvittää vihollisen 

motti. I/JR 31:n esikuntaan tuli tieto JR 52:sta kello 14.45, että vihollisen partio on saatu mo-

titettua pisteestä 139.3 noin yhden kilometrin päähän pohjoiseen olevalle alueelle. JR 52:n 

komentaja antoi käskyn I/JR 31:lle tuhota saarrettu vihollisen osasto.
276

 Kello 15.00 antoi 

majuri Seitamo käskyn 2. Komppanian (2./JR 31), 3. Komppanian (3./JR 31), Esikuntakomp-

panian jääkärijoukkueen, komentoryhmän, kaasu-, viesti- ja lääkintäryhmän sekä kranaatin-

heitinjoukkueen yhden kranaatinheitinryhmän valmistautua lähtöön mukanaan kahden päivän 

kuivamuona.
277

  

 

I/JR 31:n jääkärijoukkue lähti liikkeelle kello 16.30, ja sen tehtävänä oli ottaa yhteys osasto 

Riikoseen, jonka tehtävänä oli lähettää varmistus Evsjärven ja Matalajärven pohjoispäähän. 

I/JR 31:n muut osat lähtivät matkaan kello 17.15 ja saavuttivat JR 52:n kenttävartio Laukun 

kello 19.40. 2./JR 31 sai käskyn kello 20.00 siirtyä pisteen 139.3 maastoon sekä varmistaa 

vänrikki Tampion joukkueella Evsjärven ja Harkjärven välinen maasto sekä ylikersantti Mää-

tän joukkueella Matalalammen pohjoispuolinen maasto. Yhteys osasto Riikoseen saatiin kello 

21.00, joka oli partioinut vihollista pisteen 139.3 maastossa. Osasto Riikonen alistettiin Sei-

tamon käyttöön. Komentaja, 3./JR 31 ja kranaatinheitinryhmä sekä komento-, kaasu-, ja lää-

kintäryhmä lähtivät liikkeelle kello 22.00 kenttävartio Timosta. Osasto saavutti pisteen 139.3 

maaston kello 23.00, jossa Seitamo antoi ryhmittymiskäskyn.
278

 

 

Ryhmittämiskäskyn mukaan vihollinen oli leiriytynyt pisteen 139.3 pohjoispuoliseen maas-

toon. Osasto Seitamon peitepiirros on esitetty liitteessä 23.  Osasto Seitamon tehtävänä oli 

tuhota vihollinen. 2./JR 31 ryhmittyi vihollisen leirialueen länsi- ja pohjoispuolelle, 3./JR 

31:sta alistettiin kaksi joukkuetta kapteeni Riikosen osastolle, joiden tehtävänä on ryhmittyä 

vihollisen leirialueen etelä- ja itäpuoliseen maastoon. Loput 3./JR 31:sta tuli ryhmittyä majuri 

Seitamon komentopaikan läheisyyteen reserviksi, joka sijaitsi pisteestä 139.3 noin 500 metriä 

itään olevalla lampikannaksella. Kranaatinheitinryhmän tuli valmistautua tuhoamaan viholli-

sen pesäkkeitä ja tukemaan hyökkäystä. Tampion joukkueen tehtävänä oli varmistaa Evsjär-

ven ja Harkjärven välinen maasto, lisäksi Määtän joukkueen tuli varmistaa Matalalammesta 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA; Jalkaväkirykment-

ti 31, I pataljoona, 1942–1942, 12787, T- 1613, KA.  
277

 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. Vihollisen tu-
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 14. Divisioona esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; Jalkaväkirykmentti 

52 esikunta, 1942–1942, 12682, T- 1630–37, KA. 
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noin neljä kilometriä pohjoiseen oleva maasto. Molempien joukkueiden tehtävänä oli estää 

vihollisen mahdollisten apujoukkojen eteneminen pisteen 139.3 maastoon.
279

 

 

Joukot olivat siirtyneet käskettyyn ryhmitykseen 29.3.1941 kello 01.00. Vänrikki Pyhälän ja 

vänrikki Lappalaisen joukkueet 3./JR 31:sta olivat reservinä, ja joukkueet vänrikki Ylösen ja 

vänrikki Auen johdolla asemissa. 2./JR 31:n joukkueet Ipatti, Koski ja Viitalahti olivat ase-

missa. Joukkueet Määttä ja Tampio olivat käsketyssä tehtävässä varmistusasemissaan. Kap-

teeni Riikosen osasto oli aikaisemmissa asemissaan, mutta se oli vetänyt joukkonsa pois länsi- 

ja pohjoispuolelta. Osastoille annettiin kello 03.00 käsky ottaa kosketus vihollisen kanssa. 

Kello 05.30 joukkue Ylönen ja joukkue Ipatti saivat kosketuksen viholliseen, samaan aikaan 

siirtyi kranaatinheitinryhmä pisteestä 139.3 itään lampien kannakselle. Taistelu oli tuolloin 

erittäin kiivasta. Vihollinen oli onnistunut rakentamaan lumeen vahvat asemat ja se oli kuljet-

tanut ahkioilla huomattavan määrän patruunoita mukanaan. Kun motti oli saatu suljettua noin 

kello 06.00, yritti vihollinen murtautua ulos motista useasta eri suunnasta. Vaikka lunta oli 

alueella paljon, ampui vihollinen pienoisheittimillään tarkasti, jolloin suomalaisten tuli olla 

jatkuvasti varuillaan.
280

 

 

Joukkue Tampio ilmoitti kello 08.00, että vihollisosasto oli liikkeellä Harkjärven länsipuolella 

olevalla metsäkannaksella etenemässä kohti länttä. Seitamo antoi välittömästi käskyn osasto 

Riikoselle siirtyä suojamaan mottialueen itäreunaan noin kaksi kilometriä Matalalammen 

suuntaan. Hetkeä myöhemmin kapteeni Riikonen ja luutnantti Ipatti saivat käskyn aloittaa 

etenemisen, jota tukisi kranaatinheitinosasto. Osastot pääsivät etenemään noin 100 metriä. 

Kello 09.00 vihollinen yritti murtautua Ylösen ja Auen välistä itää, jolloin jääkärijoukkueelle 

annettiin käsky mennä estämään vihollisen murtautuminen. Vihollinen onnistui etenemään 

suon yli metsäniemekkeeseen, joista suurin osa onnistuttiin tuhoamaan. Samaan aikaan vihol-

linen yritti murtoa länteen, minkä lisäksi se ampui pienoisheittimellä haavoittaen kolmea tais-

telijaa sekä särkien useita suksia. Vihollisen murron estämiseksi käskettiin apuun Pyhälän 

joukkue, myös tällä alueella vihollisen murtoyritys saatiin estettyä.
281

 

 

Kapteeni Riikosen kello 10.50 antaman ilmoituksen mukaan, osasto Määttä oli kosketuksessa 

vihollisen kanssa Matalalammen pohjoispäässä. Määtän antaman ilmoituksen mukaan vihol-
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. Joukkosidonta-

paikka tuli perustaa komentopaikan välittömään läheisyyteen, jonne haavoittuneet ja kaatuneet tuli koota yksik-

köjen toimesta. 
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 Sama. Vihollinen piti kovaa melua yllä, sillä miehet olivat todennäköisesti humalassa. Alueelta löytyi myö-

hemmin ”votka” pulloja. 
281

 Sama. 
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lista oli arviolta noin kaksi joukkuetta. Seitamo antoi käskyn jääkärijoukkueelle ja joukkue 

Lappalaiselle edetä näitä kahta vihollisjoukkuetta vastaan ja tuhota ne. Samaan aikaan Riiko-

selle ja Huhtaselle annettiin käsky aloittaa hyökkäykset uudelleen. Kello 12.00 vihollisen jou-

kot olivat lähestymässä Matalalammen pohjoispäästä ja hiihtämässä suoraan Ylösen ja Auen 

joukkueiden selkään. Seitamo antoi joukkue Lappalaiselle käskyn edetä pisteen 143.9 etelä-

puolitse Matalalammen suunnasta etenevän vihollisen selustaan ja lyödä vihollisen takaisin 

Matalalammen suuntaan.  Koska vihollinen oli etenemässä kohti Auen ja Ylösen joukkueiden 

selustaan, joutuivat molemmat joukkueet vetäytymään. Tämän takia vihollinen pääsi murtoon 

syntyneestä aukosta. Seitamo antoi käskyn osasto Riikoselle koota joukkonsa ja lähteä takaa-

ajoon, minkä lisäksi sen tuli edelleen varmistaa mottialueen itäreuna. Kun takaa-ajo oli alka-

massa, antoi JR 52:n esikunta käskyn keskeyttää takaa-ajo ja koota joukot pois alueelta. Myö-

hemmin JR 52:n komentajana toiminut eversti Hannula oli korjannut, että hänen antaman 

käskyn tarkoitus ei ollut keskeyttää takaa-ajoa, koska Seitamo ei ollut hänen mukaansa edes 

ilmoittanut mistään takaa-ajosta.
282

  

 

Seitamo antoi kapteeni Huhtaselle ja luutnantti Ipatille käskyn kello 12.30 koota joukot ko-

mentopaikan luokse. JR 52:n esikunta oli käskenyt kapteeni Selinheimon komppanialle (I/JR 

31) kello 08.15 lähteä muun pataljoonan luokse avustamaan vihollisen tuhoamistaisteluita.
283

 

Osasto Seitamon käymät taistelut olivat osoittaneet, että kranaatinheitintulen ansiosta saatiin 

paljon aikaan tappioita viholliselle. Pataljoonan miehillä oli ollut intoa suorittaa tehtävää ja 

kestävyys niin upseereilla kuin miehistöllä oli ollut taistelujen ajan hyvä. Eversti Hannulan 

kertomuksen perusteella hajallaan etenevä prikaati ja taistelumaasto olisivat aiheuttaneet sen, 

että JR 52 ei olisi voinut pienillä reserveillään lyödä kootuin voimin hyökkäävää prikaatia.
284

 

Tappioista huolimatta, vihollinen onnistui toiminnallaan ohittamaan heikoksi osoittautuneet 

varmistuslinjat ja aiheuttamaan motin aukeamisen, jolloin se pääsi osiltaan irtautumaan. Vah-

vaksi kaivettujen asemien ansiosta se pystyi motitettuna taistelemaan yllättävän kiivaasti. 

 

Osasto Selinheimo vahvuudeltaan 5+17+105 saapui pataljoonan komentopaikalle kello 13.00. 

Seitamo antoi käskyn, jonka mukaan osaston tuli jäädä varmistamaan mottialueen itä- ja poh-
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaisia ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 
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joisreunaa. Lisäksi sen tuli lähettää kaksi joukkueen vahvuista partiota tiedustelutehtävään. 

Ensimmäisen partion tuli tiedustella Matalalammen pohjoispään kautta Harkjärven ympäri ja 

toisen partion Matalalammen eteläpään kautta Evsjärven pohjoispää–Harkjärven eteläpää 

tasalle. Partiointia oli jatkettava myös yöllä. Kello 13.50 osasto jaettiin tehtäviinsä niin, että 

yhdellä ja puolella joukkueella aloitettiin alueen varmistaminen, yksi ja puoli joukkuetta suo-

ritti alueen puhdistusta ja yksi joukkue jätettiin reserviin. Puhdistustehtävässä ollut osasto sai 

kosketuksen vihollisen viivytysosastoon aiheuttaen sille tappioita. Komppania majoittui kent-

tävartio Timoon. Partiointi aloitettiin käskettyä reittiä pitkin kello 16.00. Osastojen vahvuudet 

olivat 20–30 taistelijan välillä. Joukkue Rimpinen partioi yötä vasten mottimaastossa, jossa 

partioiden vahvuudet olivat 1+6 miehisiä. Alueen puhdistamista jatkettiin 30.3, minkä lisäksi 

suoritettiin käsketyt tiedustelutehtävät. Merkkejä vihollisen mahdollisesta hyökkäyksestä ei 

ollut havaittu. Osastolle annettiin käsky 1.4. kello 12.30 JR 52:n esikunnasta palata leirialu-

eelle, jonne se saapui kello 14.30.
285

 

 

4.6 Osasto Majewskyn retki Muurmannin radalle  

 

Päämaja antoi Maaselän torjuntataisteluihin liittyen 14. DE:lle käskyn 8.1.1942, jonka mu-

kaan sen tuli muodostaa kahden pataljoonan vahvuinen osasto, jonka tehtävä oli vihollisen 

huolto- ja viestiyhteyksien katkaiseminen Uikujärven länsipuolella (Liite 24).
286

 Osaston teh-

tävänä oli edetä Särkijärveltä yllätystä hyväksi käyttäen läpi tiettömän erämaan Muurmannin 

radalle asti.
287

 Tehtävän teki vaikeaksi se, että osaston oli itse raivattava tie halki korpimetsien 

ja soiden. Tehtävän suorittamisesta tiedettiin jo etukäteen, että se tulee aiheuttamaan vaikeuk-

sia paksun lumikerroksen ja pakkasen takia, mikä tulee koettelemaan taistelijoiden ja hevos-

ten kestävyyttä. Etulinjasta irroitettujen RajaJP 6:n ja I/JR 10:n tilalle siirtyi JR 52. Pataljoo-

nien käskettiin siirtyä Särkijärvelle 12.1. iltaan mennessä. Osaston johtajaksi käskettiin majuri 

Arnold Majewsky. Joukkoihin kuuluivat RajaJP 6, I/JR 10, 2. Pataljoona Ilmatorjuntakoneki-

väärikomppania 262:sta. Os. Majewskyn kokonaisvahvuus oli 1924 taistelijaa.
288
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. Majuri Majews-

kyn selostus partioretkestä Muurmannin radalle ajalla 14.1.–23.1.1942. 10.Ttus K./3.Kpk./4205, vänrikki Toi-

vo.V.Narma TE- rintamakirjeenvaihtaja: Osasto Majewskyn yllätyshyökkäys Muurmannin radalle Segehen luo 

14.-23.1.1942; Päämaja, Operatiivinen osasto, N0 52/Opl/5d/sal. 12.1.1942, 20879, T- 1617, KA. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan 

esikunnan toimisto III, 1941–1942 , 6062, T- 19164, KA. Osastoon kuului JR 10:stä pioneereja ja radioryhmä. 

Päällystakki tuli kovan pakkasen takia olla päällä, mutta se tuli laittaa lumipuvun alle.  
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Valmiuskäskyssä varustuksesta käskettiin poistaa kaikki ylimääräinen materiaali, johon kuu-

luivat kaasunaamari, työaseet, kypärät sekä varajalkineet. Mukaan käskettiin ottamaan kaksi 

alusvaatekertaa, villapaita ja päällysvaatteet. Selkäreppuun tuli laittaa kolmen päivän kuiva-

muona, ja aseistuksen tuli olla määrävahvuuksien mukainen. Patruunoita oli neljä tuliannosta 

kivääriä ja konepistoolia kohti, kaksi tuliannosta pikakivääriä, konekivääriä ja panssarintor-

juntakivääriä kohti sekä yksi tuliannos kranaatinheitintä kohti. Pataljoonien kolonnilla tuli 

olla mukanaan kuuden päivän muona ja rehu, kahden päivän sissimuona ja kuorma sai painaa 

korkeintaan 250 kilogrammaa. Huollon toteuttaminen oli ensisijaisesti 14. D:n vastuulla, mut-

ta os. Majewskyn oli oikeus tilanteen niin vaatiessa käyttää haavoittuneiden evakuointiin sekä 

ampumatarviketäydennyksiin Karjalan Armeijan huoltokeskusta, joka toimi Paateneessa.
289

 

 

Tehtävän toteuttamiseen liittyvät tiedustelut ja selustan varmistustehtävät aloitettiin 13.1.1942 

kello 18.20 kun RajaJP 6:n ja I/JR 10:n jääkärijoukkueet saivat käskyn suorittaa tiedusteluret-

ken Muurmannin radalle. Joukkueiden tehtävänä oli selvittää vihollisen varmistusladut ja eli-

met tulevan reitin varrelta, minkä lisäksi oli tarkkailtava liikennettä radalla. Kun tehtävä oli 

suoritettu, tuli partioiden palata Voldjärvelle ja saada yhteys os. Majewskyyn. Joukkueiden 

tuli lähteä matkaan 14.1. aamulla. Tehtävän toteuttamiseen liittyen sai taisteluosasto Siippola 

24. Rajakomppaniasta varmistustehtävään liittyvän käskyn 13.1 kello 18.35 Seesjärvi–

Jolmajärvi väliselle kannakselle. Lisäksi Siippolan komppaniasta tuli lähettää partio Segetsan 

jokilinjalle, jossa tuli selvittää jokilinjan ylittäneet vihollisosastot. Tehtävää tuli jatkaa aina 

Muurmannin radalle asti, jossa rata tuli räjäyttää poikki sekä viestiyhteydet tuhota. Osasto 

Sippolan tuli aloittaa tehtävän toteuttaminen aamulla 14.1.
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Koska II/JR 10 oli lokakuun lopussa 1941 ryhmittynyt 14. D:n oikeaan laitaan, se sai os. Ma-

jewskyn tehtävään liittyen varmistustehtävän. Sen tuli lähettää joukkueen vahvuinen osasto 

Jolmajärvi–Kuivajärvi väliselle kannakselle ja olla partioimalla yhteydessä Ontajärven etelä-

päässä olevaan II/JR 10:n kenttävartioon, minkä johdosta se pystyisi varmistamaan Jolmajär-

vi–Ontajärvi välisen kannaksen. III/JR 10 varmistustehtävänä oli lähettää 14.1. aamuun men-

nessä voimakas tiedusteluosasto Kiirasjärven kylälle saakka, niin että se etenisi Ontajärven 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA; 14. Divisioonan esikunnan toimisto 

III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, 

KA. 
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esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, KA. 
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koillispuolitse. Tämän osaston tehtävänä oli varmistaa Kiirasjärven ja Voldjärven ympäristö 

omien koneiden välilaskua varten.
291

 

 

Marssi Voldjärvellä sijaitsevalle huoltoleirille suoritettiin viitenä marssipäivänä, jolloin päi-

vämarssien pituudet olivat kilometreinä 14, 8, 12, 12 ja 12. Osaston etenemistä haittasi 70 

senttimetrin paksuinen lumikerros, joka aiheutti ongelmia hevosten etenemiselle. Osaston 

ryhmityksessä oli ensimmäisenä eteen lähetetyt suuntapartiot, ja sivuilla etenemistä suojasivat 

yksiköt hiihtäen kahta latua. Liikkumisen helpottamiseksi hiihdettiin yksi neljästä etenemisla-

dusta neliladuksi, jota vielä parannettiin raivausosaston toimesta raivaamalla ja lunta polke-

malla. Tämän jälkeen kuormaston ensimmäiset 4–5 hevosta etenivät tyhjin kuormin, jotka 

vuorottelivat edessä ladun avaajina. Kuormaston edelle ja perälle oli asetettu varmistuskomp-

paniat. Retken alkumatkasta sää oli niin kuiva, että se aiheutti lumen muuttumisen niin jau-

homaiseksi, että kulku oli äärimmäisen vaikeaa. Etenemistä vaikeutti myös se, että useassa 

kohdin vesi oli noussut jään päälle lumen alla.
292

 

 

Os. Majewsky lähti liikkeelle Särkijärveltä kohti Voldjärveä 14.1.1942 kello 07.00 ja saapui 

tavoitteeseen 18.1. kello 13.00. Hiihtorivistö eteni koko matkan ajan hieman kuormaston 

edellä. Ensimmäisenä eteni kärkikomppania, joka käytti etenemismuotona kärkineliötä. Täl-

löin joukkueet olivat ryhmäjonossa, ja molempia keskimmäisiä latuja käytti kuormasto. Osas-

ton etenemisestä saatujen kokemusten perusteella tuli vaikeakulkuisessa maastossa suorittaa 

tarkka maastontiedustelu seuraavan päivän marssia varten. Kun osasto leiriytyi, ajettiin ajo-

neuvot parijonoon, jolloin yksiköt leiriytyivät muodostuneen ajoneuvorivistön molemmille 

puolille, varmistaen taakse, sivuille ja eteen. Leiriytymisen aikainen vartiointi toteutettiin 

kolmivartioilla sekä liikkuvilla varmistus- ja tarkistuspartioilla. Koska vihollisen yllätyshyök-

käyksen uhka oli jatkuvasti päällä, käskettiin jokaiselle yksikölle oma puolustuslohkonsa, 

jonka miehittäminen harjoiteltiin leiriytymisten yhteydessä. Marssin aikana ei kuitenkaan 

kohdattu vihollista, mutta sen sijaan kaksi vihollisvarmistuslatua miinoitettiin.
293

 

 

Os. Majewskyn saavuttua Voldjärvelle, se sai yhteyden osasto Nuortevaan ja molempiin jää-

kärijoukkueisiin. Jääkärijoukkueiden tiedustelutulokset osoittivat, että Voldjärven pohjoispuo-

lella itä–länsisuunnassa oli todettu vihollisen varmistusladut, joita oli hiihdetty 1–2 vuoro-
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan 

esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, KA. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan 

esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, KA. 
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA; Jalkaväkirykmentti 

10, 3. Komppania, 1941–1942, 10061, T- 4806, KA. Joukkueiden johtajat saivat erityisen tarkat käskyt, joiden 

mukaan avotulia ei saanut pitää. Lisäksi mitään ääniä ei saanut aiheutua majoituspaikoissa eikä hiihdon aikana. 
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kautta aiemmin. Lisäksi Tilinojärvestä länteen yksi ja puoli kilometriä oli havaittu kaksi rin-

nakkaislatua pohjois-eteläsuunnassa, jotka kulkivat Tilinojärven halki. Radan alueella viholli-

sella ei ollut minkäänlaista varmistuspartiointia eikä vartiomiehiä. 18.1 kello 18.00 antoi ma-

juri Majewsky käskyn, jonka mukaan RajaJP 6:n ja I/JR 10:n tuli marssia samaa matkaa 

Voldjärveltä aina Tilinojärven pohjoispäähän, josta RajaJP 6 jatkaisi koilliseen tavoitteena 

rata. I/JR 10:n tehtävänä oli edetä Tilinojärven pohjoispäästä itään tavoitteena rata. Lisäksi 

sen tuli varmistaa yhdellä komppanialla etelän suunta ja hyökätä kahdella komppanialla va-

semmalta. Kun tehtävä oli suoritettu, pataljoonien komentajien tuli sopia järjestelyt paluuseen 

liittyen. Molempien pataljoonien eteneminen alkoi 19.1. kello 10.00, josta edelleen matka 

jatkui Tilinojärven pohjoispäähän, jossa tiet erkanivat. Joukot saapuivat hyökkäyslähtöase-

miina noin seitsemän kilometrin päähän radasta 19.1. kello 15.00. Tässä vaiheessa Muroleen 

pataljoona (RajaJP 6) jatkoi vielä pohjoiseen noin kuuden kilometrin päähän. Hyökkäyslähtö-

asemissa oli tupakointi kielletty, mutta suurin ongelma miehillä oli kylmyys, jota pienillä liik-

keillä yritettiin karistaa.
294

 

 

Pataljoonien tehtävät suoritettiin suunnitelmien mukaisesti 19.–20.1. välisenä yönä. Osastot 

lähtivät irtautumaan radalta 20.1. kello 07.00–08.00 välisenä aikana. Aamulla kello 09.00 

molemmat osastot yhdistyivät Tilinojärven pohjoispäässä. Pataljoonien marssia häiritsivät 

vihollisen lentokoneet, jotka tulittivat konekivääreillä ja laskivat kaasua taistelijoiden päälle. 

Taistelijat etsivät suojaa metsästä ja hajaantuivat lumiseen maastoon. Vihollisen koneet häirit-

sivät osaston paluuta koko matkan aina Voldjärvelle asti. Erityisesti ahkioiden vetäjien ete-

neminen oli hidasta. Pataljoonat saapuivat radalta Voldjärvelle kello 18.00 ja lähtivät heti 

seuraavana aamuna 21.1. kello 02.00 paluumarssille. Osaston marssittua noin 15 kilometriä se 

pysähtyi ruokailemaan ja lähti jatkamaan matkaa kello 14.00. Eteneminen suoritettiin koko 

paluumatkan ajan pimeässä ilmavaaran takia. Suojautuminen maastoon oli onnistunut, koska 

vihollisen koneet eivät aktiivisesta lentämisestä huolimatta pystyneet paikallistamaan osastoa. 

Paluumatka suoritettiin tulolatua pitkin ja sille oli tyypillistä, että ladut ansoitettiin vihollisen 

takaa-ajon hidastamiseksi.
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Alkumatkan aikana käytettiin hyväksi poikittaissuunnassa kulkevia harjanteita. Liikkuminen 

suksilla oli hankalaa, mutta leiriytymisen puolustusjärjestelyt pystyttiin toteuttamaan erin-
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan 

esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, KA. Ensimmäinen majoituspaikka sijaitsi Rasnaja Gorkan kylästä koil-

liseen päin. Tänne osasto saapui 22.1.1942 kello 02.00. 
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omaisesti. Huollon toteuttaminen oli toiminut suunnitelmien mukaisesti, erityisesti kun pat-

ruunatäydennyksiä ei tarvinnut suorittaa. Lääkintähuolto oli sekä maaston että pitkien yhteys-

välien takia koettu vaikeaksi. Talvitaktiikan kannalta oli tehty havaintoja, että seuraavan päi-

vän marssia varten tiedustelun merkitys oli suuri. Ladunnettaessa tulisi johtojoukkueen latua 

käyttää ajoneuvotienä, koska silloin joukkue valitsee yleensä edullisimman tien ajoneuvoille. 

Marssirivistön syvyys oli parhaimmillaan yli kuusi kilometriä ja sen katsottiin paljastavan 

toiminnan. Kun osastolta kevennettiin varusteita, se mahdollisti joukon liikkumisen nopeam-

min ja se ei ollut sidottuna käyttämään helpointa maastoa. Paleltumisten estämiseksi olisi 

matkalla tullut olla vähintään kaksi paria jalkineita taistelijaa kohtaan. Komppanian nähtiin 

riittävän kokoiseksi marssiosastoksi, koska se kykeni tarvittaessa taistelemaan, mutta myös 

tarvittaessa välttämään taistelun. Matka katsottiin onnistuneen taistelijoiden innostuksen ja 

fyysisen kestävyyden takia.
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 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA; 14. Divisioonan 

esikunnan toimisto III, 1942, T- 5968/3, KA. Lumipuvut olivat olleet heikkoja, koska niiden kangas ei ollut 

kestänyt. Nahoitettu tallukas oli koettu hyväksi jalkineeksi, mutta toisaalta niiden saumat eivät olleet kestäneet. 

Suurin syy paleltumisiin oli johtunut siitä, että kun tallukas oli kastunut, niin sitä oli vaikea kuivattaa ja se jäätyi 

nopeasti. Lisäksi osa paleltumisesta oli johtunut hiestymisistä. 
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5. TALVIKOULUTUS JATKOSODASSA JA RUKAJÄRVEN 

SUUNNALLA 1941–1942 

5.1 Koulutuskeskusten talvikoulutus 

 

Koulutuskeskusten tehtävänä jatkosodassa oli kouluttaa täydennyshenkilöstö, minkä lisäksi 

niiden tuli huolehtia, että henkilötäydennyskeskuksista tilattu henkilöstö lähetetään käskyjen 

mukaisesti perille. Koulutuskeskukset jakaantuivat alokas-, täydennys- ja toipilaskoulutus-

keskuksiin.
297

 Kotijoukkojen esikunnan 3.11.1941 koulutuskeskuksiin antaman käskyn mu-

kaisesti 1.9.1941 palvelukseen astuneiden alokkaiden koulutusta saatiin ylipäällikön suostu-

muksella jatkaa 1.12.1941 saakka. Koulutuksessa tuli huomioida talven, pimeyden ja metsän 

vaikutus taistelutoimintaan aiemmin annettujen koulutusohjeiden mukaisesti.
298

 21.6.1941 

julkaistuissa kahdeksan viikon koulutusohjelmissa ei ollut ohjeita talvikoulutusta varten.  

 

Kotijoukkojen esikunnan 3.11.1941 antaman käskyn mukaisesti koulutusta käskettiin toteut-

taa kertauksen omaisesti. Kertauskoulutus tuli kohdentaa aseiden käsittelyharjoituksiin, am-

pumakoulutukseen, taistelukoulutukseen, kenttäpalvelukseen ja liikuntaharjoituksiin. Koulu-

tuksessa tuli huomioida aseiden käsittelyharjoittelussa pimeyden vaikutus, ja aseiden hoito 

talvella tuli myös selvittää. Pimeässä ja sumussa tuli harjoitella rajoittajien käyttöä sekä mah-

dollisuuksien mukaan pimeässä tuli suorittaa yksi ammunta. Sovelletussa taistelukoulutukses-

sa tuli pitää vähintään kerran viikossa ryhmäharjoitus pimeällä. Kenttäpalveluksessa tuli kou-

luttaa talviolosuhteet huomioiden majoittuminen niin, että siihen sisältyi telttojen pystyttämi-

nen ja havumajojen rakentaminen.
299

 

 

Talven aikainen tulo loppuvuodesta 1941 mahdollisti talvikoulutuksen aloittamisen, minkä 

takia Kotijoukkojen esikunta antoi 17.11.1941 käskyn koulutuskeskuksiin talvikoulutuksen 

aloittamisesta. Talvikoulutusta varten koulutuskeskuksille jaettiin rajoitettu määrä ahkioita ja 

suksia. Koulutus oli tarkoitus toteuttaa niin, että materiaalia vuoroteltaisiin. Ennen kuin mate-

riaali saapuisi koulutuskeskuksiin, tuli talvikoulutus aloittaa selostuksenluontoisilla harjoituk-

silla ja oppitunneilla. Käskyn mukaan koulutuskeskuksille oli jaettu tai tultiin jakamaan talvi-

koulutusta varten kirjallisuutta, johon kuuluivat Jalkaväenohjesääntö I harjoittelu suksilla, 
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 Saikkonen, 61–62. 
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Talvisotaopas, Sotilaan talviopas, Ryhmänjohtaja-opas, Pikatuliaseiden voitelu talvella, Kent-

tämajoitusopas, Telttaohjesääntö ja Kenttävarustustyöt. Talvikoulutukseen kuului suljettu 

järjestys, muodollinen taistelukoulutus, sovellettu taistelukoulutus, kenttäpalvelus ja huolto-

palvelus.
300

 

 

Talvikoulutuksessa tuli huomioida, että suljettu järjestys koulutettiin Jalkaväen ohjesääntö I 

lisäys: harjoittelu suksilla mukaisesti. Muodollisessa taistelukoulutuksessa tuli harjoitella lä-

hestymismuotoja avojonoissa ja avotuntumalla suksilla. Sovellettu taistelukoulutus tuli toteut-

taa Talvisotaoppaan, Sotilaan talvioppaan ja Kenttävarustustyöt ohjeiden mukaisesti. Tällöin 

mieskohtaisessa koulutuksessa tuli harjoitella syöksyt suksilla eri tavoin, rynnäkkö sekä suk-

set jalassa että jalan suksia vetäen tai suksilauttoina ja kartioina kuljettaen, tuliaseman valinta 

ja valmistaminen lumesta sekä naamiointi. Ryhmän, joukkueen ja komppanian taistelukoulu-

tuksessa tuli huomioida samat koulutukselliset seikat kuin mieskohtaisessa koulutuksessa. 

Lisäksi tuli huomioida liikkeen merkityksen kasvaminen tulen tehoon verrattuna sekä ahkioi-

den kuljetukseen ja käytön valmisteluihin. Sovellettuun taistelukoulutukseen kuului kenttäva-

rustustöiden osalta taisteluasemien sijoitus ja valmistaminen, suojusten ja erilaisten talviestei-

den valmistaminen, naamiointi ja valelaitteet.
301

 

 

Marssikoulutukseen kuuluivat laduntaminen, marssin suoritus, marssivarmistus, maastoestei-

den voittaminen ja raivausosaston toiminta rintama-ajoneuvojen kuljettamisesta varten tiettö-

mässä maastossa. Tiedustelu oli koulutettava hiihtopartioiden toimintaa liittyen varustus ja 

aseistus huomioiden. Maastouttamisen koulutuksessa oli huomioitava, että tarpeettomien latu-

jen ja jälkien tekemistä vältettiin, lisäksi jälkien peittäminen ja harhauttaminen tuli ottaa kou-

lutuksessa esille. Majoitukseen liittyen koulutukseen kuuluivat tiedustelu, majoituksen järjes-

tely ja leiriytyminen (teltat, havumajat, laavut, rakovalkeat ym.) sekä teknillisenä harjoitteluna 

että taistelu- ja marssiharjoitusten yhteydessä. Lepovarmistuksessa talvella koulutukseen kuu-

luivat kenttävartioiden asettaminen ja toiminta, erilaiset vartiot ja partiot sekä vartiomiesten 

yleiset ja erikoisohjeet.
302

 Huoltopalveluksessa painotettiin taisteluvälinehuollossa aseiden 

hoitoa talvella, taloushuollossa elintarviketäydennystä taistelun aikana, lääkintähuollossa 

kylmettymisen ja paleltumisten välttämistä ja yleensä terveydenhoitoa talviolosuhteissa sekä 

liikkumisen osalta suksien ja ahkioiden huoltoa. Taisteluharjoituksissa oli huomioitava, että 

ampumatarvikkeiden täydennys ja haavoittuneiden evakuointi oli järjestetty.
303
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Päämajan koulutustoimisto antoi vielä 25.11.1941 tarkennuksia koulutuskeskuksissa tapahtu-

vaan talvikoulutukseen. Kotijoukkojen komentajana toimineen kenraaliluutnantti Edvard Ha-

nellin antaman käskyn mukaisesti tuli koulutuksen päämääränä olla itsenäisesti toimivien, 

maaston ja vuodenajan rasitukset kestävien, kekseliäiden, aseittensa ja aseittensa talvihuollon 

täydellisesti hallitsevien eräsotilaiden ja alijohtajien kasvattaminen. Vaikka talvi oli vasta 

aluillaan, tuli koulutuksessa huomioida myös vihollisen talvisodassamme saamat kokemukset, 

jotka esitettiin uudessa venäläisessä talvisotaoppaassa (”Taktillisia ym. tietoja vihollisesta”, 

N:o 30/IV). Koulutuskeskusten päälliköiden käskettiin jatkuvasti seurata sodasta saatuja talvi-

sodan käyntiin soveltuvia kokemuksia ja huomioida ne antamissaan koulutusohjelmissa. Tais-

telukoulutuksessa tuli kiinnittää huomiota tiedusteluun, lähestymiseen, lepo ja lepovarmistuk-

seen, taisteluun, aseiden ja varusteiden talvihuoltoon.
304

 

 

5.2 14. Divisioonan henkilötäydennyskeskuksen talvikoulutus 

 

Jotta divisioonien puute jalkaväkimiehistöstä saataisiin täytettyä, oli AK:n henkilötäydennys-

keskusten tehtävänä täydentää yksiköiden taistelijoiden vajeet. Henkilötäydennyskeskuksen 

tehtäviin kuului vastata siitä, että täydennyshenkilöstö saapuu divisioonan opastus- ja täyden-

nyselimiin.
305

 14. D:n henkilötäydennykset tehtiin Lieksassa toimineen henkilötäydennyskes-

kus 2:sta (HTK 2).  Täydennystä lähetettiin joukoille pienissä ryhmissä tai yksittäisinä henki-

löinä. Poikkeustapauksissa Päämajan eri käskyllä muodostettiin uusia yksiköitä ja joukko-

osastoja.
306

 HTK 2 oli tiiviissä yhteistoiminnassa 14. DE:n kanssa, sillä HTK 2:n esikunta 

toimitti viikko-ohjelmat 14. DE:n tiedoksi, mitä koulutusta täydennysmiehet ovat ennen rin-

tamalle tuloa saaneet. Lieksassa toiminut HTK 2 muodostui kolmesta koulutusyksiköstä.
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Joulukuussa 1941 HTK 2:n esikunnan antaman käskyn mukaan annettiin ohjeet koulutuksesta 

ajalle 7.–20.12.1941. Koulutukseen kuuluivat suljettujärjestys, muodollinen taistelukoulutus, 

kenttäpalvelus, etuvartiopalvelus, ampumakoulutus ja aseenkäsittely, marssiharjoitus sekä 
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liitteen X luku). Taistelussa hyökkäystaisteluun liittyen (Takt. tiet. N:o 30:n liitten III ja VIII luku), lisäksi takaa-

ajo. Aseiden ja varusteiden talvihuoltoon liittyvässä koulutuksessa: pikatuliaseiden ampumakuntoon laittaminen 

ja ampumakunnossa pitäminen (Pikatuliaseiden voitelu pakkasella) sekä hiihtovälineiden huolto. 
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voimisteluita ja kilpailuja. Suljetun järjestyksen tarkoituksena oli parantaa joukon kuria. 

Muodollisen taisteluharjoituksen tavoitteena oli säilyttää vaikeissa olosuhteissa (lumipeite) 

ryhmitysmuodot. Kenttävartiotoiminnan tavoitteena oli kouluttaa koulutettavat suorittamaan 

vartiopalvelusta ilman suksia huomioiden ne toimenpiteet, joita ilman suksia liikkuminen ai-

heuttaa. Hiihtokoulutuksesta pyrittiin antamaan tarkemmat ohjeet heti, kun sukset olisivat 

saapuneet.
308

 

 

Perusyksiköiden koulutus tammikuussa toteutettiin samalla ohjelmalla, mutta koulutuksessa 

tuli ottaa huomioon seuraavat lisäykset. Komppanioille jaettiin sukset niin, että 1. Komppani-

alla ne olivat käytössä maanantaina ja torstaina, 2. Komppanialla tiistaina ja perjantaina sekä 

3. Komppanialla keskiviikkona ja lauantaina. Harjoitukset tuli toteuttaa naapuriyksiköiden 

kanssa yhteisharjoituksina, jolloin jalan olevat yksiköt suorittivat puolustusharjoittelua ja suk-

silla liikkuvat hyökkäysharjoittelua. Myös muita harjoituksia koskivat samat asiat. Sukset tuli 

harjoitusten jälkeen luovuttaa takaisin puhdistettuina ja huollettuina.
309

 Keväällä 1942 koulu-

tukseen kuului muodollinen koulutus, taistelukoulutus, kenttäpalvelus, puolustusharjoittelu ja 

kalustokoulutus. Muodollinen koulutus tuli toteuttaa ryhmän vahvuuksista aina komppaniaan 

asti suksilla ja jalan. Taistelukoulutuksessa harjoittelu painottui hyökkäykseen varustettua 

asemaa vastaan. Lisäksi koulutukseen kuului kenttävartion toiminta ja ryhmittyneenä etene-

minen. Liitteessä 25 on esitetty HTK 2:n viikko-ohjelma helmikuulta 1942.
310

 

 

5.3 Täydennysmiesten ja taisteluista vapaana olevien joukkojen talvikoulutus 

 

Talven aikana tehtiin henkilöstön kotiuttamisia, joiden johdosta HTK 2:sta saapui uusia alok-

kaita rintamalle. Vanhempien ikäluokkien kotiuttamisesta annettiin käsky 14. DE:n toimesta 

28.11.1941, ja kotiuttamiset toimeenpantiin 13.12.1941 alkaen. Käskyn mukaan JR 52:ssa 

olevan henkilöstö tultiin kotiuttamaan, ja sen tilalle tuli sijoittaa koulutuskeskuksissa parhail-

laan olevia alokkaita. Lisäksi tilalle sijoitettiin 14. D:n uudelleenjärjestelyn yhteydessä tullut-

ta, vuonna 1912 ja sen jälkeen syntynyttä ”ylijäämähenkilöstöä”. Tuolloin kotiutettiin vuonna 

1912 ja sitä ennen syntynyttä henkilöstöä, asevelvollisuutensa jo suorittanutta alipäällystöä ja 
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miehistöä. Kotiutettavien rautatiekuljetukset alkoivat Lieksasta 16.12. ja 17.12.1941. Yhteen-

sä kotiutettavia oli 2116 taistelijaa.
311

 

  

Tulevia kotiuttamisia silmällä pitäen 14. DE antoi erilliskäskyn 10.12.1941, jonka mukaan 

RajaJP 6:n tuli ottaa vastaan JR 52:n lohko ja kaikki sille kuuluvat varmistustehtävät. JR 52:n 

tuli lohkonsa luovuttamisen jälkeen siirtyä rykmentin pääosien majoituspaikalle. Lohkon luo-

vuttamiseen liittyen JR 52:n tuli tarkasti selostaa kulkureitit ja vihollisen asemat, omat miinoi-

tukset sekä tiedossa olevat vihollisen miinoitukset.
312

 Koulutuskeskuksista saapuivat alokkaat 

junakuljetuksina Lieksaan 15.12.1941, missä heidät vastaanotti 14. D:n HTK 2. Täydennys-

miehet toimitettiin 14. D:aan jalkaväen koulutuskeskuksista, jotka sijaitsivat Oulussa ja Kiu-

ruvedellä. Näihin koulutuskeskuksiin miehet oli lähetetty Kainuun, Oulun, Iisalmen, Pohjois-

Karjalan ja Pohjois-Savon suojeluskuntapiireistä.
313

 

 

Alokkaat lähettiin 14. D:aan talvivarusteineen ilman aseita ja sijoitettiin JR 52:een.
314

 Kun 

uusi miehistö 19.12.1941 mennessä oli saapunut JR 52:n ryhmitysalueelle, aloitettiin koulutus 

välittömästi kaikissa yksiköissä. Koulutuksen tavoitteena oli saada kahden viikon aikana tais-

telijoiden osaaminen sille tasolla, että he pystyisivät vaikeissa korpiolosuhteissa taistelemaan 

kovimmissa pakkasissa
315

. Koulutuksessa pääpaino oli aseiden käsittelyssä ja ampumakoulu-

tuksessa. Konetuliaseiden käsittelyssä tuli ottaa huomioon pakkasesta aiheutuvat vaikutukset. 

Koulutukseen kuuluivat lisäksi ryhmittymisharjoitukset, joissa harjoiteltiin etenemistä ryhmit-

tyneenä sekä latu- ja suuntapartion toimintaa. Liikkeellelähtöharjoituksia tuli harjoitella 

komppanian vahvuisilla osastoilla, ja niihin tuli sisällyttää leiriytymisharjoituksia. Lisäksi tuli 

kouluttaa toiminta lentokoneiden vaikutuspiirissä. Hiihtoharjoituksia tuli pitää aina 30 kilo-

metriin saakka. Ensiapu paleltumistapauksissa sekä paleltumis- ja kylmettymisvaaran ehkäisy 

tuli huomioida koulutuksessa.
316

 Jotta rintamalle tulleet alokkaat saataisiin koulutettua mah-
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dollisimman hyviksi taistelijoiksi, antoi JR 52:n komentaja käskyn, joka kosketti erityisesti 

upseereiden toimintaa koulutuksen onnistumiseksi.
317

 

  

14. D:n komentaja antoi 6.11.1941 käskyn koulutuksen järjestämisestä taisteluista vapaana 

olevalle henkilöstölle. Koulutus tuli aloittaa viipymättä ja siinä tuli ottaa huomioon ajankoh-

taiseksi tullut talvitoiminta, useista siirroista mahdollisesti aiheutuneen kurin laskemisen pois-

taminen, iskuryhmäntoiminnan tehokkaammaksi saaminen ja taistelijoiden totuttaminen uu-

siin tehtäviin. Koulutuksen tuli sisältää aseenkäsittelyharjoituksia, hiihtoharjoituksia, yhteis-

toimintaharjoituksia ja suljetun järjestyksen harjoituksia. Aseenkäsittelyharjoituksia ja am-

muntoja oli järjestettävä erityisesti niille sotilaille, jotka olivat siirtojen takia olleet tekemisis-

sä heille aiempaa vähemmän tunnettujen aseiden kanssa. Hiihtoharjoituksia tuli järjestää kai-

kille perusyksiköissä. Näissä harjoituksissa tuli käydä läpi suljetun järjestyksen harjoittelua ja 

avoin muodollinen koulutus, lisäksi tuli kouluttaa hyökkäystaistelua. Käskyssä painotettiin, 

että sukset eivät saaneet muodostua esteeksi tehokkaan lähitaistelun suorittamiselle.
318

 

 

Yhteistoimintaharjoituksia pioneerien kanssa tuli järjestää JR 31:n, JR 52:n, RajaJP 6:n ja 

Kevyt osasto 2:n kanssa. Harjoitusten toteuttamiseksi tuli Pioneeripataljoona 24:n komentaa 

tarvittava määrä pioneereja harjoitusvälineineen mainittuihin joukko-osastoihin. Suljetun jär-

jestyksen harjoituksia ei ollut tarkoitus järjestää suksilla, vaan tavoitteena jalan suoritettavilla 

harjoitteilla oli saada palautettua kuri yksiköihin. Yleisesti harjoituksia tuli järjestää 4–5 tuntia 

päivässä taisteluista vapaana olevalle henkilöstölle. Harjoitukset tuli toteuttaa äksiisimäisesti, 

niiden läpivienti oli suunniteltava yksityiskohtaiseksi ja lisäksi apukouluttajina toimivien ali-

johtajien tuli olla perehtyneitä omiin tehtäviinsä.
319

 Joukkojen talvikoulutuksessa sovellettiin 

kirjaa Jalkaväen Ohjesääntö I lisäykset.
320

 

 

Hiihtoharjoittelua ja hiihtokilpailuja järjestettiin ensimmäisen talven aikana Rukajärven suun-

nalla aktiivisesti. Päiväpalveluksiin kuuluivat olennaisena osana hiihtoharjoittelua sekä suksi-

en tervaaminen ja kunnostaminen. Mikäli joukoilla ei ollut käsketty vartiotehtävää tai muuta 

palvelusta, kului ylimääräinen aikana tavallisesti hiihtoharjoittelun parissa. Hiihtokilpailuilla 
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pyrittiin kohottamaan sotilaiden mieltä sekä joukon henkeä. Keväällä 28.2.1942 järjestettiin 

14. D:n talviolympialaiset.
321

  

 

5.4 Yhteenveto 1941–1942 talven aikana saaduista kokemuksista 

 

Suojeluskuntain päällystökoululla Tuusulassa järjestettiin 3.3.–22.4.1942 rintamaupseerikurs-

si, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa asemasodan aikana saaduista kokemuksista.
322

 Kurs-

sille osallistui 14. D:sta runsaasti henkilöstöä.
323

 Kokemukset olivat osoittaneet, että suljetun 

järjestyksen harjoittelu suksilla loi pohjan lähestymismuotojen harjoittelulle. Lähestymismuo-

tojen harjoittelu suuntaryhmää käyttäen erilaisissa maastoissa oli havaittu tarpeelliseksi. Kurs-

silla oli havaittu että harva osasi soveltaa uuden ohjesäännön mukaisia lähestymisryhmitys-

muotoja. Tähän syynä oli se, että ylimääräisen harjoituksen aikana käytäntöön tulleeseen kir-

jaan Muutokset ja lisäykset Jalkaväen ohjesääntö I:een ja Jalkaväen ohjesääntö II2:een, ei mitä 

todennäköisimmin ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota.
324

  

 

Suuntaryhmän käytössä tuli esille kysymyksiä, jotka koskivat aseistusta, suuntauran merkit-

semistä ja varmistamista. Kokemukset osoittivat, että tunnustelijoista kummallakin tuli olla 

konepistoolit, koska ne useammassa tapauksessa olivat törmänneet ensimmäisenä viholliseen 

ja harvoissa tapauksissa olivat pystyneet suojautumaan ja välttämään taistelua. Suuntauran 

merkitsemisessä värillisellä paperilla oli havaittu puutteita, minkä sijaan puiden loveaminen 

oli havaittu suositummaksi. Siellä missä vihollispartiot olivat häirinneet selkäyhteyksiä, olivat 

suuntauran varmistamispartiot osoittautuneet hyödyllisiksi. Yleisesti oli havaittu, että suunta-

ryhmän tehtävät eivät sujuneet ohjesäännön vaatimalla tavalla.
325

  

 

Taistelukoulutukseen liittyvissä keskusteluissa ei tullut esille mitään uutta, mitä ei oltaisi esi-

tetty Päämajan koulutustoimiston julkaisussa Taktillisia ym. tietoja vihollisesta. Keskusteluis-

sa tuli esille lähinnä henkilökohtaisista kokemuksista liittyviä yhteneväisyyksiä. Lähitieduste-

lu eri aselajien kesken oli antanut varmoja päätelmiä vihollisen ryhmityksestä, aseistuksesta ja 

suunnitelmista. Valehyökkäykset pimeällä olivat tuottaneet joskus tuloksia, jolloin vihollinen 

oli avannut tulen konetuliaseillaan. Pimeä oli usein estänyt havaintojen teon. Ne valehyökkä-
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ykset, jotka oli tehty pitempiaikaisen tykistön ja jalkaväen raskaiden aseiden tulitauon jälkeen, 

oli joskus saanut vihollisen ampumaan konetuliaseillaan. Vankeja ei ollut käytetty tarpeeksi 

tehokkaasti hyväksi heti etulinjassa, vaan vangit oli käytännössä viety taakse turhan kiireellä. 

Havaintojen tekemiseen oli käytetty erikoisia tähystyslautoja, jossa ns. ”kahden kepin mene-

telmällä” pimeällä voitiin kiinnittää suuliekeistä ja äänistä tehdyt havainnot. Vihollisen sy-

vyysryhmityksen tiedustelu oli myös havaittu vaikeaksi.
326

  

 

Kaukopartiointiin liittyvät kokemukset koskivat aseistusta, telttojen ja ahkioiden käyttöä. Ko-

nepistooleiden määrän tuli olla runsas, pikakivääreitä oli ollut käytössä yksi joukkuetta kohti. 

Ahkiot ja teltat oli jätetty taaemmalle tukialueelle, josta haavoittuneet oli evakuoitu. Kauko-

partiot olivat edenneet yleensä sieltä, missä vihollisella ei ollut kiinteää varmistusta. Etenemi-

nen oli varmistettu sivustoilla kulkevilla hiihtopartioilla. Niille partioilla, jotka olivat suuntau-

tuneet kauaksi vihollisen selustaan, oli tarpeelliseksi koettu joka suuntaan itsensä varmistava 

tukialue. Tyypillisesti kaukopartion vahvuudet olivat vaihdelleet joukkueesta pataljoonaan ja 

toiminta-alue oli ollut 20–100 kilometriä.
327

 

 

Etulinjan joukkojen vaihdossa oli havaittu puutteita, sillä vihollinen oli saanut selvitettyä 

vaihtoajat, mikä oli kostautunut myöhemmin. Sopivimmaksi vaihtoajaksi koettiin aamuyö, 

koska tällöin uudet miehet saisivat parhaimman kokonaiskuvan puolustusasemaansa. Saumo-

jen varmistus, edessä olevien miinoitteiden ja ansoitusten selvittäminen sekä tunnussanan 

käyttö oli todettu heikoksi.
 
Konepistooleita oli pidetty erittäin hyvänä aseena. Lippaiden kan-

tamisessa oli käytetty vyössä olevia koukkuja, joiden käytön virallistamista toivottiin Pääma-

jalta. Pitkillä korpivaelluksilla konekivääri oli osoittautunut liian raskaaksi aseeksi. Asehuol-

lon ongelmana oli puute puhdistusvälineistä ja puhdistusaineista. Taisteluiden väliajoilla mie-

het olivat tehneet parhaansa aseen huoltamiseksi. Lämmin vesi oli nähty piippujen puhdista-

miseen sopivana, kun huomioitiin että ase tuli sen jälkeen kuivata perusteellisesti.
328
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten talvitaktiikka ja talvikoulutus ilmenivät Ruka-

järven suunnalla 1941–1942. Tutkimuksessa selvitettiin 1920 ja 1930 -lukujen jalkaväen tal-

vikoulutusta ja talvitaktiikkaa sekä talvikoulutusta välirauhan aikana. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkasteltiin jatkosodan aikana jalkaväen koulutuskeskuksissa, henkilötäydennyskeskuksessa 

ja rintamalla toteutettua talvikoulutusta. Näiden tutkimustulosten perusteella voitiin verrata, 

miten talvitaktiikka ja talvikoulutus ilmenivät Rukajärven suunnalla, vai käytettiinkö rinta-

malla täysin erilaisia toimintatapoja. 

 

Talvikoulutus oli 1920-luvulla kokeilutoiminnan luontoista, koska yhtenäisiä talvikoulutusoh-

jeita ei ollut laadittu. Talvella koulutuksessa pääpaino oli avoimen ja suljetun järjestyksen 

sekä taistelukoulutuksen kouluttamisessa. Talvikoulutuksen päämääränä oli kouluttaa joukot 

niin, että ne voisivat taistella erityisolosuhteissa. Koulutusyksiköt olivat aktiivisesti mukana 

kehittämässä talvitaktiikkaan liittyviä menetelmiä niin taktillisesti kuin teknillisesti. Talvikou-

lutusohjeissa, jotka valmistuivat 1920-luvun lopussa, pääpaino oli taistelulajien kannalta 

hyökkäyksellisyydessä, mutta puolustusta ei aliarvioitu missään vaiheessa. Koulutuskäyttöön 

1930-luvulla jaetut talvikoulutusohjeet antoivat koulutukselle päämäärän, joiden ansioista 

talvikoulutus oli yhtenäistä. 

 

Talvikoulutusohjeiden sisällöstä – joita käytettiin 1930-luvulla – on havaittavissa, että pää-

paino oli mieskohtaisten taitojen kouluttamisessa. Mieskohtaisen talvikoulutuksen rungon 

muodostivat suljettu ja avoin järjestys, taistelukoulutus ja kenttäpalvelus. Kaikille saapu-

miserille oli laadittu omat talvikoulutustavoitteet ja kaikkia saapumiseriä yhdisti yhteinen 

päämäärä, joka oli kyky liikkua ja taistella maastossa talvella. Liikkuvuuden tuli perustua 

maaston taidokkaaseen käyttöön jossa vihollisen hyökkäykset kyettäisiin torjumaan ja vihol-

linen tuhoamaan nopeilla vastahyökkäyksillä, pimeäkoulutuksen tärkeyttä korostettiin. Jouk-

kojen menestyksellisen toiminta tähtäsi vihollisen täydelliseen yllättämiseen. Talvikoulutuk-

sen etuna 1920 ja 1930 -luvuilla oli, että hiihtotaito omattiin jo ennen palvelukseen astumista 

vähintään tyydyttävästi. Talvikoulutuksen toteuttamista tuki palvelusajan pituus ja palveluk-

seen astumisen ajankohdat, jotka mahdollistivat talvikoulutuksen toteuttamisen kaikille palve-

lukseenastumiserille.  

 

Kaikille koulutusmuodoille oli tyypillistä, että niissä suksien käyttö ja niiden täydellisen hal-

litsemisen merkitys korostuivat. Avoimen järjestyksen kouluttaminen paransi talvella yksittäi-
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sen sotilaan maastonkäyttöön liittyviä valmiuksia, koska niissä koulutettavalle annettiin va-

paudet liikkua omatoimisesti. Merkittävää talvikoulutuksessa oli, että hiihtotaitoa pyrittiin 

kehittämään sen takia, että miehet pystyisivät säästämään voimiaan raskaiden siirtymisten 

jälkeen itse taistelua varten. Voimien säästämiseen pyrittiin myös varustuksen keventämisellä 

ja välineiden laadun parantamisella. Koulutusohjeiden perusteella voidaan todeta, että suoma-

laisten hiihtotaitoa ei yliarvioitu missään vaiheessa. Vaikka 1930-luvulla suurilla kokoon-

panoilla suoritetut sotaharjoitukset jäivät vähiin, tämä antoi mahdollisuuden toteuttaa talvi-

koulutusta joukko-osastoissa pienimmissä koulutuskokoonpanoissa.  

 

Vielä 1930-luvun alussa konekiväärin mukana kuljettamisesta hyökkäyksessä tehtiin kokeilu-

ja, ja sitä pidettiin merkittävänä aseena joukon tulivoiman takia. Konekiväärin mukana kuljet-

taminen nähtiin hitaaksi ja vaivalloiseksi. Automaattiaseen sijoittamisesta jokaiseen ryhmään 

pidettiin 1930-luvun alussa tärkeänä. Puolustuksessa ja hyökkäyksessä liikkuvien operaatioi-

den aikana, erityisesti talvella, pimeällä ja metsässä, oli tärkeää saada nopeasti tehokasta tulta 

eteen. Pikakiväärien sijoittamista joukkueisiin pidettiin sen tulivoiman takia tärkeänä, mutta 

konepistoolin merkitys oli ratkaisevana silloin, kun taisteltiin erikoisolosuhteissa (metsä, talvi, 

pimeys). Konepistooli mahdollisti nopeiden ratkaisujen tekemisen, jolloin pystyttiin välttä-

mään pitkäaikaisia materiaaleista riippuvaisia taisteluita. Ahkioiden käyttö osana talvikoulu-

tusta oli tärkeää, koska ahkion merkitys esimerkiksi patruunoiden, muun materiaalin ja haa-

voittuneiden kuljettamisessa oli kiistaton.  

 

Kainuun suojeluskuntapiirin talvikoulutuksessa taisteluharjoitukset, hiihtomarssit, hiihtokil-

pailut ja suljettujärjestys hallitsivat talvikoulutusta. Talvikoulutuksen toteuttamisessa haastee-

na olivat materiaaliset ongelmat, jonka takia jouduttiin turvautumaan tilapäisiin ratkaisuihin, 

joilla saatiin rahan puutteesta johtuvat materiaaliset ongelmat ratkaistua. Majoittuminen, tal-

vivarusteiden käyttö ja aseiden huoltaminen talvella olivat tärkeä osa koulutusta. Hiihtokilpai-

lut, jotka eivät vaatineet rahallista panostusta, osoittautuivat maaston käytön, hiihtotaidon ja 

kestävyyden kohottamisen kannalta tärkeiksi mieskohtaisen suorituskyvyn kannalta. Tieduste-

luhiihdossa kehittyi taistelijoiden murtomaahiihtotaito, jossa maastoa tuli pystyä käyttämään 

oman harkintakyvyn mukaisesti. Talvitaisteluharjoituksissa kevyesti varustetut suojeluskun-

tamiehet koulutettiin tekemään tehokkaita ja nopeita iskuja vihollisen heikkoihin kohtiin, mi-

kä vaikutti todennäköisesti talvisodan ja jatkosodan taisteluiden lopputuloksiin. 

 

Välirauhan aikainen talvikoulutus toteutettiin jo ennen talvisotaa valmistuneiden talvikoulu-

tusoppaiden ja ohjeiden perusteella. Viikko-ohjelmista oli havaittavissa, että koulutus ei ollut 
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etusijalla. Vanhoihin koulutusohjeisiin tehdyt muutokset nopeuttivat talvisodasta saatujen 

kokemusten jakamista koulutusyksiköihin, mutta jatkosodasta saatujen kokemusten valossa, 

niitä ei ollut ehditty harjoitella riittävästi. Välirauhan aikana käytettävistä oppaista ja ohjeista 

talvikoulutuksen kannalta on havaittavissa, että edelleen suomalaisten vahvuutena tuli olla 

taito osata taistella tiettömässä maastossa talvella. 1920-luvun lopussa valmistuneiden talvi-

koulutusoppaiden merkitys ei ollut laskenut, sillä niitä käytettiin edelleen koulutuksessa talvi-

sodan jälkeen.  

 

Välirauhan aikaiseen talvikoulutukseen kuuluivat muodollinen koulutus (avoin ja suljettu jär-

jestys), taistelukoulutus, kenttäpalvelus ja huolto. Kun verrataan välirauhan aikaista talvikou-

lutusta 1930-luvun talvikoulutusohjeisiin, selkeänä erona on havaittavissa, että talvisodan 

kokemusten perusteella vihollisen käyttämän talvitaktiikan saattaminen koulutettavien tietoon 

oli ensisijaisen tärkeää. Talvikoulutus 10. Pr:ssa noudatti talvisodasta saatuja oppeja, jotka 

olivat sodan aikana havaittu puutteelliseksi. Nämä puutteet olivat yksilöllisiä, mutta pääasias-

sa ne koskivat sotilaan perustaitojen hallitsemattomuutta. 1920 ja 1930 -lukuja, välirauhan 

aikaa sekä jatkosodan aikana toteutettua talvikoulutusta yhdisti suuren koulutusmäärän kan-

nalta suljetun ja avoimen järjestyksen kouluttaminen suksilla, sillä tämä loi perustan menes-

tyksekkäälle taistelukoulutukselle talvella. 

 

Jatkosodan hyökkäysvaiheen jälkeen alkanut asemasotavaihe kesti miltei kaksi vuotta. Ase-

masota ei tarkoittanut pelkästään poteroissa ollutta vihollisen ”kyttäämistä”, vaan siihen sisäl-

tyi laajat liikehdinnät sodan molempien osapuolten toimesta. Talven 1941–1942 aikana 14. 

D:n joukkojen toiminnasta on havaittavissa, että joukoille suurimmat ongelmat aiheutuivat 

valoisan ajan lyhyyden, pakkasen ja lumen takia. Siksi oli tärkeää, että yksiköiden päälliköt 

antavat joukoilleen selkeät toimintakäskyt ja ohjeet sekä valvovat antamiaan käskyjä. Tutki-

mustulokset osoittivat, että useimmiten miehet saivat omalla toiminnallaan aikaan vaarallisia 

tilanteita vihollisen kanssa, johon kuului nuotioiden tekemistä, yksin liikkumista pimeällä, 

joukkojen sekoittumista, vartiomiehen huolimatonta toimintaa, aseenhuollon laiminlyömistä, 

eksymistä pimeässä ja tunnussanan huolimatonta käyttöä. Rukajärven suunnalla toimineiden 

joukkojen toiminnassa ilmeni lukuisia sekä täsmällisesti että puutteellisesti toteutettuja talvi-

taktiikkaan liittyviä toimenpiteitä, mutta niistä oli myös havaittavissa toimenpiteitä, joista ei 

talvikoulutusoppaissa tai ohjeissa ollut mainintoja.  Talvitaktiikkaa -kirjan, Talvisotaoppaan, 

Talvisotakäsikirjan ja Telttaohjesäännön mukaisia menetelmiä on havaittavissa puolustukseen 

ryhmittymisessä, tiedustelussa, majoituksen järjestämisessä, matkamarssissa, latuosaston toi-

minnassa, lepovarmistuksessa sekä yleisesti talvitaisteluissa. 
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 Toiminta oli aktiivista päävastarinta-aseman ja selustaan ryhmitettyjen jalkaväkijoukkojen 

osalta. Koko ajan tuli varautua mahdolliseen vihollisen hyökkäykseen, ja joukkoja tuli vaihtaa 

mahdollisimman usein väsymyksen estämiseksi. Talvella toteutettava kenttävartiointi ja nii-

den välillä toimivat yhteyspartiot sekä erilaiset varmistustoimenpiteet partiointeineen ja tie-

dustelutehtävineen eivät olleet mitään uutta tai asemasotavaiheen aikana keksittyjä toimenpi-

teitä. Koulutusohjeissa oli 1920-luvulla mainittu kenttävartioista talvella ja 1930-luvun mie-

histön talvikoulutuksen tavoitteissa oli määritelty partiotoiminnan tavoitteet koulutuksessa, 

mitkä sisälsivät myös toimimisen kenttävartioissa talvella. Välirauhan aikaiseen talvikoulu-

tukseen kuului myös kenttävartion asettaminen ja toiminta talvella.  

 

Puolustukseen ryhmittyminen tapahtui sulan maan aikana, minkä takia kaivaminen oli suh-

teellisen helppo toteuttaa, ja asemat saivat hyvän naamioinnin, kun ensilumi satoi maahan. 

Puolustusasemien tekemistä jatkettiin koko talven ajan. Asemia oli pakko tehdä lumesta eri-

tyisesti niille paikoille, joille sulanmaan aikana niitä olisi ollut mahdotonta tehdä. Puolustuk-

sen pääpaino asetettiin talvitaktiikan oppien mukaisesti sinne, missä vihollisella arvioitiin 

olevan paras mahdollisuus hyökkäykselle eli päätieuran suuntaan. Päävastarinta-asemassa 

puolustusryhmitys jäi varsin avonaiseksi sivustojen osalta, mutta sitä tuettiin vahvuudeltaan 

suurilla reserveillä, joiden tehtävänä oli varmistaa myös selustan suunta. Joukkojen käyttö 

noudatti Tapolan ja Talvisotaoppaan mukaisia oppeja talvitaktiikasta. Erityisesti lohkon va-

semmalla reunalla maasto tarjosi talvella laajat liikkumismahdollisuudet viholliselle. Tämän 

takia tiedustelun ja varmistuksen asettamisella tuli olemaan suuri merkitys, jotta vihollinen ei 

pääsisi etenemään kenttävartioiden välistä ryhmityksen syvyyteen ja aiheuttamaan yllätystä 

joukoille. 

 

Huomiota asetettiin myös reservin salaamiseen, mikä näkyi erityisesti siinä, että joukkojen 

vaihdot käskettiin toteuttaa salassa pimeän aikana. Talvisotaoppaan mukaan ryhmitysalueella 

tuli välttää ylimääräisten latujen ja polkujen tekemistä. Ryhmitysalueelle tehtiin syystalven 

alussa Talvisotaoppaan ohjeiden vastaisesti runsaasti latuja, mutta niiden tekeminen kiellet-

tiin, koska ne sekoittuivat keskenään vihollisen tekemien latujen kanssa. Vastaiskulatuja käs-

kettiin tekemään useita, sillä niiden valmistelu oli tärkeää hyökkäystehtävien kannalta, mikä 

osoittautui talven aikana tarpeelliseksi. Lähivarmistus oli syystalvella 1941 toteutettu puut-

teellisesti, sillä vihollinen pääsi useampaan otteeseen yllättämään levossa olleet joukot. Huo-

mioitavaa oli se, että 14. D:n joukoista ei olisi mitenkään voitu rakentaa riittävän laajaa var-

mistusta, sillä joukkoja oli käytössä rajoitettu määrä. Sattuneiden yllätysten jälkeen hälytys- ja 

taisteluvalmiutta kohotettiin sekä lähivarmistusta tehostettiin, minkä lisäksi varmistusosasto-



81 

 

 

jen siivet pyrittiin taivuttamaan saarrostusten välttämiseksi taaksepäin, aivan kuten Talvisota-

oppaassa ohjataan tekemään.  

 

Etuvartioiden toiminnasta oli havaittavissa, että niiden sijainteja tarkasteltiin pitkin talvea 

pataljoonien komentajien ja komppanioiden päälliköiden toimesta. Sen sijaan asemien muut-

tamisesta yöaikana matalammille alueille ei ole löytynyt sotapäiväkirjoista viitteitä. Tällöin 

toiminta olisi perustunut Talvisotaoppaan mukaisesti pääasiassa kuuloaistiin, koska vihollinen 

olisi todennäköisimmin käyttänyt alavia maita etenemiseen. Varmistus toteutettiin yleensä 

kahdella varmistusladulla, mutta varmistuslatuja jouduttiin lisäämään, koska vihollinen alkoi 

miinoittaa käytettyjä latuja. Tämä oli yksi suurimmista ongelmista, jota ei pystytty talven ai-

kana ratkaisemaan, sillä latumiinoihin hiihdettiin talven aikana useasti. Varmistusjärjestelyitä 

tehostettiin tekemällä varmistuslatuja lisää, jos vihollisen sijainnista varmistusladun ylittämi-

sen jälkeen ei ollut tarkkaa tietoa.  

 

Tammikuun aikana yhteyspartioinnissa ryhdyttiin käyttämään kahta taistelijaa vahvempia 

partiovahvuuksia, sillä vihollinen oli onnistunut väijymään yhteysladun varressa aiheuttaen 

suomalaisille tappioita. Todennäköisesti niillä alueilla, joissa yhteyspartioinnit toteutettiin 

säännöllisin väliajoin myös vihollinen pystyi tiedustelullaan nämä paljastamaan. Talvisotaop-

paassa oli huomioitu, että täydellistä varmuutta latujen käytöstä ei voinut koskaan saavuttaa, 

mutta toisaalta edestakaisin liikkuvat partiot olivat ainut tapa varmistaa, ettei vihollinen pääsi-

si etenemään varmistuslinjojen läpi. Talven aikana tapahtui useampaan otteeseen erehdyksiä, 

jolloin luultiin omien tiedustelupartioiden tekemiä latuja vihollisen tekemiksi. Sotapäiväkir-

joista oli havaittavissa, että yhteyspartioinnit ja varmistusjärjestelyt poikkesivat toisistaan 

merkittävästi. Yhteyspartioinnit saattoivat tietyillä yksiköillä olla tarkasti sidottu kellonaikoi-

hin, kun taas toisella yksiköllä ne käskettiin toteuttaa epäsäännöllisin väliajoin. 

  

Merkittäväksi osaksi talvella muodostuivat tiedustelutehtävät, joita käskettiin toteuttaa poik-

keuksetta ohjesääntöjen mukaisesti. Hiihtopartioiden lähettämisellä syvälle vihollisen alueelle 

pyrittiin selvittämään vihollisen aikeita, jotka oli koottu useimmiten valioluokan urheilijoista. 

Lähipartioiden tehtävien suorittamisista on havaittavissa, että useasti oma toiminta paljastui 

viholliselle, minkä takia alueelta jouduttiin poistumaan ja tehtävä keskeyttämään. Tiedustelu-

tehtävien keskeyttäminen johtui useasti taistelijoiden väsymyksestä, harvoissa tapauksessa 

tiedustelutehtävät jouduttiin keskeyttämään paleltumisten vuoksi ja joskus esimerkiksi muona 

loppui kesken. Keväällä 1942 tiedustelutehtäviä keskeytettiin myös liian raskaaksi käyneiden 

kelien takia. Talvella omien joukkojen tiedustelutoiminta oli havaittu puutteelliseksi, sillä 
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tarvittavia tietoja vihollisen toimista ei ollut kyetty selvittämään riittävällä tarkkuudella. Tä-

hän vaikutti oleellisesti myös se, että vihollinen oli ryhmittynyt taidokkaasti syvyyssuunnassa. 

Tiedustelutoiminnan toteuttamisesta ilmeni, että kovien pakkasten aikana tiedustelutehtäviä ei 

toteutettu tietyissä yksiköissä ollenkaan. 

 

Lähipartioiden varustukseen eivät kuuluneet teltat ja kamiinat, minkä takia nuotiotulia tehtiin 

lähes poikkeuksetta. Niillä ryhmitysalueilla, missä telttoja käytettiin, telttojen muotojen rik-

kominen toteutettiin havuilla ynnä muilla luonnonmateriaaleilla. Lisäksi teltat oli maastoutet-

tu talvi huomioon ottaen. Parhaaksi naamiointitavaksi osoittautui luonnonlumi, joka satoi telt-

tojen päälle. Enimmäkseen joukot pyrittiin majoittamaan Rukajärven alueella valmiina oleviin 

rakennuksiin, aivan kuten Talvisotaopas ensisijaisesti neuvoo tekemään. Talvella vihollisen 

ilmatiedustelu keskittyi valoisaan aikaan, mistä johtuen 14. D:n alueella pyrittiin harhautta-

maan vihollisen ilmatiedustelua valeleirialueilla. Tulien salaaminen oli talvikoulutusohjeiden 

mukaisesti ensisijaisen tärkeää, mutta tulia tehtiin pimeän aikana, koska syystalvella kaikilla 

joukoilla ei ollut telttoja ja kamiinoita käytössään. Tämän takia syystalvella vihollinen yllätti 

suomalaisjoukkoja tulilta aiheuttaen tappioita.  

 

Tiedustelutehtävien sijaan omia joukkoja käskettiin vuoden 1942 alussa suorittamaan vangin 

sieppauksia, joissa onnistuttiin. Väijytystehtävissä partioiden johtajien harkintakyky korostui, 

sillä he joutuivat itse päättämään, miten ja minne partio ryhmittyy väijytystä varten, ja miten 

tehtävä toteutetaan. Talvikoulutusohjeet ja oppaat eivät sisältäneet väijytyksiin liittyviä ohjei-

ta, joten näissä yksittäisen partiojohtajan taidot olivat merkittävässä asemassa. Talven aikana 

vihollinen oppi varautumaan suomalaisten tekemiin väijytyksiin, minkä takia myös suoma-

laisten tuli olla varuillaan. Niissä partioissa, joissa vihollisella oli paljon miehiä, oli vaarana, 

että suomalaiset joutuvat itse saarretuksi. Siksi oli tärkeää olla kärsivällinen, suorittaa ampu-

minen oikeaan aikaan tai jättää kokonaan ampumatta. Suomalaiset joutuivat ei–kenenkään 

mailla useasti vihollisen tekemiin väijytyksiin. Tällöin miehet aloittivat perääntymisen suksi-

en päällä ryömien ja samalla voimakkaasti tulittaen. Näissä tilanteissa mieskohtaisten taistelu-

taitojen hallitseminen korostui. Partiot pyrkivät useimmiten välttämään tulitaistelua vihollisen 

kanssa, sillä yleisesti oli tietona, että vihollinen oli varustautunut väijytyksiin automaatti- tai 

puoliautomaattiasein. 

 

Lumipukujen käytöstä ei arkistomateriaaleista saatujen tietojen perusteella ilmennyt, että niis-

tä olisi käsketty yhteisesti. Todennäköisesti yksiköiden päälliköt ja joukkueiden johtajat päät-

tivät itse miten ja missä tilanteissa niitä käytetään. Partioinnissa ja etulinjan vartiomiehillä 
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lumipukujen käyttö osoittautui valokuvien perusteella rutiininomaiseksi, mutta lähialueen 

vartiomiehillä lumipukujen käyttö oli vähäistä. Talvisotaoppaan mukaisesti lumipukujen käy-

tössä ei esimerkiksi huomioitu lumettomia puita ja tummia runkoja vaan niitä käytettiin nou-

dattamatta niihin liittyvää varovaisuutta. Eniten ongelmia koko talven aikana aiheuttivat omi-

en kenttävartioiden miinoitukset ja ansoitukset. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että pionee-

rit rakensivat kaikki miinoitteet ja ansoitukset. Naapuriyksiköiden partiot eivät tunteneet tois-

ten joukkojen kenttävartioiden miinoituksien sijainteja. Tämä osoittautui poikkeuksellisen 

toistuvaksi ilmiöksi, sillä useasti tiedustelupartiot vihollisen takaa-ajamina eivät välttämättä 

voineet hiihtää sovittuun kenttävartioon. Useissa tapauksissa tiedustelutehtäviin lähetetyt par-

tiot suunnistivat pimeässä harhaan hiihtäen omiin miinoituksiin.  

 

Vihollinen onnistui talven aikana useasti niin sanotuilla ”leikkuri-osastolla” tunkeutumaan 

miinankenttien läpi ja yllättämään vartiomiehen. Tähän vaikutti myös se, että vihollisella oli 

käytössään vitivalkoisia lumipukuja, joita oli vaikea havaita lumituiskussa ja tuulessa. Tun-

nussanojen käyttö osoittautui kaksijakoiseksi. Arkistomateriaaleista ilmeni että partiot käytti-

vät palatessaan partioista kenttävartion kanssa aiemmin sovittuja tunnussanoja, jotka erosivat 

divisioonan tunnussanoista. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että divisioonasta käskettyä 

tunnussanaa ei haluttu käyttää sen paljastumisvaaran takia. Tämä aiheutti sen, että kun partio 

ei pystynyt palaamaan sovittuun kenttävartioon, naapuri kenttävartiossa suhtauduttiin varauk-

selle kaikkeen liikkumiseen. Tunnussanan leväperäinen käyttö ilmeni esimerkiksi niin, että 

pimeässä pelkkiin huutoihin vastattiin useasti konekiväärisarjoilla, vaikka vastassa olisi ollut 

omia miehiä.  

  

Os. Majewskyn suorittamassa marssissa toteutettiin talvikoulutusohjeiden mukaisesti liikku-

minen, toiminnan salaaminen, marssivarmistus ja ryhmitysmuodot. Marssille varustautuminen 

oli toteutettu myös ohjeiden mukaisesti pois lukien varajalkineet, jotka olisi kuulunut ottaa 

mukaan. Marssi järjestettiin lähettämällä eteen tiedustelijoita, joiden tuli selvittää etenemis-

suuntia. Mutta esimerkiksi vesistöjen pinnan alle muodostuneen ilmiveden tiedustelut jäivät 

puutteellisiksi, mikä myöhemmin hidasti matkan tekoa. Marssiosaston laduntaminen toteutet-

tiin innovatiivisin toimenpitein, joissa täyttyivät Talvisotaoppaassa esitetyt ohjeet niitä hie-

man soveltaen.   

 

Takaa-ajoissa oli yleisesti ongelmana, että tieto vihollisen tekemästä varmistuslatujen ylittä-

misestä tuli parhaimmillaan vasta useita tunteja tapahtuneen jälkeen sen pataljoonan esikun-

taan, minkä alueella vihollishavainto oli tehty. Vaikka toimenpiteet vihollisen löytämiseksi 
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aloitettiin takaa-ajolla, saarrostavilla partioilla ja selustan partiotoiminnalla, eivät partiot on-

nistuneet tuhoamaan vihollisosastoja. Vihollinen käytti taitavasta maastoa hyväkseen. Sekä 

jakaantumalla useampaan eri osastoon että käyttämällä suomalaisten latuja se pystyi harhaut-

tamaan takaa-ajossa olleita osastoja. 14. D:n puolustuslohkon vasemmalla sivustalla tämä oli 

yleistä, sillä talven 1941–1942 aikana puolustusjärjestelyitä ei ollut ehditty rakentaa riittävästi 

tälle alueelle.  

 

Kyky toimia pimeässä sekä omien joukkojen ja lentokoneiden yhteistoiminta osoittautuivat 

puutteelliseksi. Suurempien vastaosastojen toiminnan heikkoudeksi osoittautui niiden heikko 

kestävyys toimia pidempiä aikoja maastossa. Suomalaiset osoittivat, että heidän varmistusjär-

jestelynsä oli toimiva vihollisen hyökkäysten paljastamiseksi, mutta ei toiminnan estämiseksi. 

Jäljistä pystyttiin tekemään johtopäätöksiä ajan ja suuntautumisen suhteen, mikä mahdollisti 

ennakkovaroitusten antamisen muille joukoille. Rukajärven suunnan talvitaktiikassa ilmeni, 

miten joukot osasivat soveltaa jo aikaisemmin koulutettuja toimintatapoja käytännössä. On-

gelmaksi muodostui lähinnä se, että vihollinen oppi toimimaan suomalaisten toteuttamaa tal-

vitaktiikkaa vastaan. 

 

Jalkaväen koulutuskeskusten ja henkilötäydennyskeskusten talvikoulutuksen merkitys oli 

asemasodan olosuhteissa kiistaton, koska niissä koulutettavat pyrittiin valmistamaan tulevia 

tehtäviään varten. Arkistomateriaaleista ei pystynyt havainnoimaan, että täydennysmiehet 

eivät olisi olleet tottuneita talviolosuhteisiin. Koulutuskeskuksissa ja henkilötäydennyskes-

kuksissa annettu talvikoulutus vastasi juuri niitä tehtäviä, joita taistelukentällä vaadittiin. Kou-

lutuksessa korostettiin pimeyden, aseiden huollon, kenttäpalveluksen ja majoittumisen merki-

tystä. Tämä todennäköisesti vaikutti myös siihen, että taistelijoiden oli helppo sopeutua rin-

tamalle ja tappioiden määrä oli suhteellisen pieni. Paleltumatilastot osoittivat, että mieskohtai-

set taidot pukeutumisen ja terveydenhoidon kannalta olivat onnistuneet. Talven aikainen tulo 

syystalvella vuonna 1941 mahdollisti talvikoulutuksen aikaisen aloittamisen, mutta materiaa-

liset ongelmat haittasivat koulutuksen pitämistä. Asemasodan aikana rintamalta saatujen ko-

kemusten avulla koulutuskeskuksissa voitiin huomioida tiettyjen aiheiden tarkempi koulutta-

minen. Syystalvella saatujen kokemusten perusteella esimerkiksi tiedustelun ja lepovarmis-

tuksen kouluttamista korostettiin. 

 

Keskeisimpinä aiheina 14. D:n talvikoulutuksessa olivat suljettu ja avoin järjestys suksilla, 

hiihtokoulutus, hiihtomarssit, taistelukoulutus ja aseiden huolto. Yleisesti talvella reservin 

tehtävissä olleiden joukkojen päiväohjelma muodostui talvikoulutuksesta tai huollosta. Tyy-
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pillisesti reservissä olleet joukot oli jaettu kahteen eri osastoon. Puolet tekivät leirin kunnos-

tamista, suksien kunnostamista ja tervaamista. Toinen puoli suoritti samaan aikaan hiihtohar-

joitteita. Taisteluista irti olevien joukkojen talvikoulutuksessa yksiköiden talvikoulutus erosi 

toisistaan lähinnä koulutusaiheen painotusten suhteen. Toteutettu talvikoulutus oli riippuvais-

ta kyseisen pataljoonan komentajan ja yksiköiden päälliköiden aktiivisuudesta johtaa ja käs-

keä joukoille talvikoulutusta.  

 

Talvikoulutuksessa uutena aiheena aiempiin koulutuksiin verrattuna painotettiin iskuosaston 

toiminnan kouluttamista taistelukoulutuksen yhteydessä. Tätä koulutusta ei kuitenkaan käs-

ketty harjoitella suksien kanssa. Niissä pataljoonissa, jotka oli muodostettu varusmiehistä, oli 

havaittavissa, että talvikoulutusta annettiin huomattavasti useammin kuin niissä, jotka oli 

muodostettu vanhempien ikäluokkien sotilaista. Keskitalvella 1941–1942 esimerkiksi yksi-

köiden päälliköt pitivät hiihtoharjoituksia varusmiehistä muodostetuille joukoilleen. Varus-

miespataljoonissa oli talven aikana havaittu kurittomuutta ja talvikoulutuksella pyrittiin vai-

kuttamaan kurin palauttamiseen ja taistelijoiden toimintakyvyn parantamiseen.  

 

Talvikoulutuksen asema nykypäivän varusmieskoulutuksessa on haasteellinen. Tämä johtuu 

käytännössä siitä, että palvelusajan pituudet ja palvelukseen astumisen ajankohdat eivät mah-

dollista talvikoulutuksen tehokasta toteuttamista molemmille saapumiserille. Kun palvelus-

ajan lopusta on vähennetty kaksi viikkoa, talvikoulutuksen määrä heinäkuussa palvelukseen 

astuneiden kuuden kuukauden taistelijoiden osalta on heikentynyt. Heinäkuussa palvelukseen 

astuvat ja kuusi kuukautta palvelet varusmiehet eivät ehdi saamaan riittävää kokemusta talvi-

olosuhteista sotilaallisen toiminnan kannalta, koska he kotiutuvat ennen kuin talvi ehtii kun-

nolla alkaa. Toisaalta ne, jotka astuvat palvelukseen heinäkuussa ja palvelevat yhdeksän kuu-

kautta, ovat huomattavasti paremmassa asemassa.  

 

Tammikuussa palvelukseen astuvat varusmiehet ehtivät saamaan peruskoulutus- ja erikois-

koulutuskaudella talvikoulutusta. Peruskoulutuskaudella annetussa talvikoulutuksessa ei tois-

taiseksi päästä harjoittelemaan ryhmä- ja joukkuekoossa suoritettavia taistelutoimia. Toisaalta 

samankaltaiset ongelmat koskettavat myös heinäkuussa palvelukseen astuneita kuuden kuu-

kauden miehiä. Tällöin heidän talvikoulutuksensa ajankohta sattuu joukkokoulutuskaudelle, 

jolloin ei käytännössä ole päästy harjoittelemaan mieskohtaisia taitoja talviolosuhteissa. 

Tammikuussa palveluksen aloittaneet, aliupseerikouluun tai miehistön tehtäviin siirtyvät pys-

tyvät harjoittelemaan oman aselajinsa tehtäviä talviolosuhteissa. Olosuhdetekijät huomioon 

ottaen, joulukuussa ei välttämättä päästä nykypäivänä harjoittelemaan talvikoulutusta lainkaan 



86 

 

 

lumen puutteesta johtuen. Mikäli varusmiesaikana talvikoulutusta ei voida antaa, tulisi kerta-

usharjoitukset suunnitella näillä saapumiserille helmikuun ja maaliskuun tienoille, jolloin 

meidän leveysasteilla talvikoulutuksen antaminen olisi tehokasta.   

 

Maavoimien taistelu 2015:ssa korostuu, että taistelijoiden tulee pystyä taistelemaan tiettömäs-

sä maastossa kaikkina vuodenaikoina. Talven aiheuttamien epäedullisten vaikutusten tunte-

minen ja hiihtotaidon osaaminen ovat kiistatta tällöin merkittävässä asemassa. Omien koke-

musten pohjalta, talvikoulutuksen asemaa nykypäivänä ei voida pitää läheskään yhtä tehok-

kaana jos sitä vertaa esimerkiksi 1930-luvun ja jatkosodan aikaisiin talvikoulutuksen tavoit-

teisiin. Talvikoulutuksen tehokkuuteen vaikuttaa ensisijaisesti palvelukseen astumisen ajan-

kohta ja palveluksen pituus.  

 

Tutkimuksessa haasteelliseksi osoittautui löytää talvitaktiikkaan ja talvikoulutukseen liittyviä 

ohjeita koulutustoimisto x:n, kotijoukkojen esikunnan sekä 14. D:n joukkojen arkistomateri-

aaleista. Arkistomateriaaleista oli haastavaa löytää riittävän yksityiskohtaista tietoa niistä toi-

menpiteistä, joita talvi aiheutti. Talvitaisteluiden tapahtumien tutkimista hidasti sotapäiväkir-

joissa esitettyjen taistelupaikkojen löytäminen kartalta. Suurin osa peitepiirroksista oli laadittu 

venäläiselle 1:100000 karttalehdelle ja muutamissa tapauksissa partiokertomuksille ei ollut 

laadittu peitepiirrosta. Talvitaktiikan ja talvikoulutuksen laajempi tutkiminen talvien 1942–

1944 osalta voisi olla jatkotutkimuksen kannalta tarpeellinen. Jatkotutkimuksen avulla voitai-

siin selvittää, miten talven 1941–1942 aikana saatujen kokemusten pohjalta talvikoulutukseen 

ja talvitaktiikkaan liittyviä toimenpiteitä tehtiin eri tavalla talvien 1942–1944 aikana. 
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YLILUUTNANTTI KAUPPILAN TUTKIELMAN    LIITE 1 

TAMMIKUUSSA PALVELUKSEEN ASTUNEIDEN ASEVELVOLLISTEN 

ALOKASKAUDEN TALVIKOULUTUKSEN TAVOITTEET 

Suljettu järjestys on hallittava kokonaisuudessaan tyydyttävästi J.O.II kohtien 514 – 569 mukaisesti. 

 

 Mieskohtainen taistelukoulutus talvioloihin sovellettuna seuraavat kohdat 

- Maaston arvostelu, maalien havaitseminen ja etäisyyksien arvioiminen, maaston hyväksikäyttö. 

- Aseenkäyttö tulitaistelussa ja tuliavustuksen hyväksikäyttö, työaseen käyttö. 

- Käsikranaatin käyttö ja käsikähmä 

- Käyttäytyminen vihollislentäjien ilmestyessä, käyttäytyminen hyökkäysvaunujen vaikutuspiirissä, käyttäytymi-

nen pimeässä ja sumussa 

- Partiotoiminta 

- Suojautuminen taistelukaasuja vastaan sekä toiminta kaasussa ja suojasavuja käytettäessä. 

 

Mainittakoon seuraavat 

- Ponnahdus n. kaksi suksen mittaa kevyessä varustuksessa aseen kanssa sukset jalassa kuudessa sekunnissa 

- Ryömiminen suksilla kevyessä varustuksessa aseen kanssa 10 metriä 10 sekunnissa. 

- Liukuminen suksien päällä maaten kevyessä varustuksessa aseen kanssa tasaisella, mutta ei poljetulla lumella, 

käsiä ja sauvoja käyttäen 25 metriä 10 sekunnissa. 

- Syöksy suksilla tasaisella aukealla noin 50 senttimetrin syvyisessä lumessa kevyessä varustuksessa aseen kans-

sa suoja-asemasta toiseen 50 metriä 50 sekunnissa, samoin harvassa metsässä 25 metriä 40 sekunnissa, samoin 

sauvat toisessa ja ase toisessa kädessä 25 metriä 45 sekunnissa, samoin ilman sauvoja, mutta ase kädessä 25 

metriä 60 sekunnissa. 

- Tavallisen suomalaisen aidan ylittäminen hiihtäessä 10 sekunnissa 

- Kaivautuminen 10 sekunnissa. 

- Käsikranaatin (400grammaa) heitto suksilta liikkeessä ollen 25 metriä. 

- Asemaan meno ja tulenavaus kun mies hiihtää, ase ripustettuna kaulaan 20 sekunnissa. 

 

Kenttäpalveluksessa 

- 20 kilometrin hiihto murtomaata kevyessä varustuksessa aseen kanssa neljässä tunnissa 

- 10 kilometrin hiihto vaikeaa murtomaata kevyessä varustuksessa kahdessa tunnissa 30 minuutissa. 

- Päällystakin kiertäminen kantamukseen jakahdessa minuutissa 30 sekunnissa. 

- Päällystakin irroittaminen ja päälle paneminen yhdessä minuutissa 10 sekunnissa. 

- Kantamuksen ja vyön irroittaminen 50 sekunnissa. 

- Kantamuksen ja vyön kiinnittäminen yhdessä minuutissa. 

 

Osasto taistelukoulutus suksilla ollessa: 

- Kivääriryhmän asemaan meno helpoissa olosuhteissa yhdessä minuutissa. 

- Pikakivääriryhmän asemaan meno helpoissa olosuhteissa yhdessä minuutissa. 

- Konekivääriryhmän asemaan meno helpoissa olosuhteissa ahkiosta kahdessa minuutissa. 

- Joukkueen ryhmittyminen neliöön J.O.II kohtien 712 – 714 mukaan helpoissa olosuhteissa hiihtäen kahdessa 

minuutissa. (J.O.II 712-714, Kiireellisessä tapauksissa joukkue ryhmittyy esim. käskyllä, JOUKKUE N. 

SUUNTA…. NELIÖ (RYHMÄJONO jne.), (MARS, MARS.) (JOHTO-RYHMÄ…). Ryhmittäessä merkillä 

muodostetaan suljetun järjestyksen muodoista neliö, mikäli ei etukäteen ole toisin käsketty. Ryhmittymiskäskyllä 

(-merkillä) siirtyvät ryhmät nopeasti käskyn edellyttämille paikoille ja jatkavat liikettä, mikäli ryhmityskäsky (-

merkki) on annettu joukkueen ollessa liikkeessä. Paikalla tapahtuu ryhmittyminen eteenpäin, ellei toisin käsketä. 

- Tyydyttävää taitoa liikkua ryhmittyneenä komppanian puitteissa. 

- Toiminta latupartion eri tehtävissä 

- Toiminta latuosastona 

- Ryhmän suksien niputtaminen kuljetuskuntoon 10 minuutissa. 

- Teltan teko kolmiokankaista 20 minuutissa. 

- Tyydyttävä ahkionvetotaito. 

 

Lähde: Pääesikunta: Talvikoulutusohjeita, Talvikoulutuksen runko oli muodostettu 

sovelletusti seuraavista oppaista silmällä pitäen voimaan tulevaa uutta asevelvolli-

suuslakia vuonna 1934: Jalkaväen ohjesääntö I (J.O.I) 1932, Kenttäohjesääntö (K.O) 

1927, Polkupyöräjoukkojen harjoitusohjesääntö I-osa (P.K.H.O.I) 1928, Urheiluohje-

sääntö (U.O:n) 1924, T.S.S.K, Talvitaktiikkaa 1929, E. Hanell ja T. Viljanen Maastout-

taminen ja naamioiminen 1931, ym. talvikoulutusta käsittelevien ohjeita, säilytyspaik-

ka Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjasto. 
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KIVÄÄRIRYHMÄN MUODOT AVOJÄRJESTYKSESSÄ 

 

AVOJONO 

- Etäisyydet miesten välillä 3 metriä (ellei toisin käsketä).  

- Käyttö vihollisen tulivaikutuksen ulkopuolella.  

- Käyttö kun etenemismaatossa kapeita suojapaikkoja. 

 

KETJU 

- Etäisyydet miesten välillä noin 5 metriä. 

- Käyttö kun edetään jalkaväen tulessa. 

- Käyttö ryhmän ryhtyessä tulitaisteluun.  

- Tehokkain ryhmän taistelumuoto. 

 

AVOPARIJONO 

- Puoliryhmien välimatka noin 10 metriä. 

- Käyttö, kun ryhmä pitää olla kootumpana. 

- Käyttö välittömästi ennen tulenavausta. 

- Käyttö, kun halutaan siirtyä nopeasti parveen  

tai  ketjuun. 

 

PARVI 

- Syvyyttä ja leveyttä noin 25 metriä. 

- Säännötön muoto. 

- Mahdollistaa tulitoiminnan.  

 

 

 

Lähde: Yleisesikunta, Osasto 4: Jalkaväen ohjesääntö II1 (J.O.II1), Otava, Helsinki 

1932, 45–49. 
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PALTAMON SUOJELUSKUNNAN HARJOITUSKERTOMUS 

 

Talviharjoituspäivillä harjoitukseen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joissa puolustajina 

toimi yksi kivääri- ja yksi pikakivääriryhmä. Harjoitusta varten sekä puolustajat että hyök-

kääjät tekivät tarvittavat valmistelut. Puolustajilla valmisteluihin kuuluivat asemien tiedustelu 

sekä yhteyksien rakentaminen taaksepäin. Hyökkääjien valmisteluihin kuuluivat suunnitella 

hyökkäyslähtölinja ja hyökkäyssuunta sekä hiihtää ladut lähtöpaikalle. Puolustustaistelun 

tilanne oli ohjeistettu niin, että puolustava ryhmä kuvasi komppanian taisteluryhmää, jolle oli 

annettu tehtäväksi pitää käsketty maastonkohta (mäki). Lisäksi eteen oli työnnetty erillinen 

tiedustelupartio. Molemmille ryhmille oli annettu käyttöön paukkupatruunat. Kun vihollinen 

alkoi lähestyä ja tiedustelupartio palasi puolustuslinjalle, vihollisen suunnasta kuului kivää-

rinlaukauksia ja 3 vihollisen tiedustelijaa lähestyi taisteluryhmän asemia. Kivääriryhmä avasi 

tulen, jolloin vihollinen ryhmittyi ketjuun tien molemmin puolin. Nyt annettiin pk-ryhmälle 

käsky ampua. Kun vihollinen aloitti rynnäkön, tulen käyttö piti saavuttaa äärimmilleen ja 

lopuksi suorittaa syöksy pistimin kohti vihollista. Kun syöksy oli suoritettu, tilanne päättyi 

toimenpiteisiin menestyneen puolustustaistelun jälkeen, joihin kuuluivat ampumatarvikkeiden 

täydennykset ja tasaukset sekä lääkintähuolto. Koulutuksessa painotettiin puolustajille, että 

asemia ei saa jättää missään tilanteessa.  

 

Lähde: Paltamon suojeluskunta, Yleinen ja salainen kirjeenvaihto, 1919–1943, SK 

383, KA.  
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KIVÄÄRIKOMPPANIAN (6.K/10. Pr) VIIKKO-OHJELMA TAMMIKUUSSA 1941 

 

Lähde: 10. Prikaati, II pataljoonan esikunnan koulutustoimisto, 1940–1941, Perus- 7126/25, KA.
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KONEKIVÄÄRIKOMPPANIAN (2. KKK/II/10. Pr) VIIKKO-OHJELMA JOULUKUUSSA 1940 

 

Lähde: 10. Prikaati, II pataljoonan esikunnan koulutustoimisto, 1940–1941, Perus- 7126/25, KA. 
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ALOKASOSASTON (6.K/10. Pr) VIIKKO-OHJELMA HELMIKUUSSA 1941 

 

Lähde: 10. Prikaati, II pataljoonan esikunnan koulutustoimisto, 1940–1941, Perus- 7126/25, KA. 
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14. DIVISIOONAN KOKOONPANO 17.6.1941 

Jalkaväkipataljoonien komppaniat oli numeroitu niin, että rykmen-
tin ensimmäinen pataljoona muodostui komppanioista 1.–4., 
jossa 1.–3. olivat kiväärikomppanioita ja 4. oli konekiväärikomp-
pania. Toinen pataljoona muodostui komppanioista 5.–8., jossa 
8. oli konekiväärikomppania. Kolmas pataljoona muodostui 
komppanioista 9.–12., jossa 12. oli konekiväärikomppania. Patal-
joonien 13. K:t oli kranaatinheitinkomppanioita ja 14. K:t tykki-
komppanioita. 
 
Jalkaväkirykmentin kokoonpanoon kuului esikuntakomppania, 
kolme jalkaväkipataljoonaa, kranaatinheitin komppania, tykki-
komppania ja kolonna. Rykmentin vahvuus oli noin 3600 sotilas-
ta. Jalkaväkipataljoonan kokoonpanoon kului esikuntakomppa-
nia, kolme kiväärikomppaniaa, konekiväärikomppania ja kranaa-
tinheitinjoukkue. Konekiväärikomppanian sekä kranaatinheitin-
joukkueiden tehtävänä oli tukea pataljoonien taistelua.  Pataljoo-
nan määrävahvuus oli noin 1000 sotilasta. 
 
Kiväärikomppanian ja konekiväärikomppanian vahvuus oli noin 
200 miestä. Kiväärikomppanian kokoonpanon muodosti komen-
toryhmä, neljä kiväärijoukkuetta, panssarintorjuntaryhmä sekä 
toimitusjoukkue. Konekiväärikomppanian vahvuus oli noin 200 
miestä, jonka rungon muodostivat komentoryhmä, kolme koneki-
väärijoukkuetta ja toimitusryhmä. Kiväärikomppaniaan alistetun 
kranaatinheitinjoukkueen vahvuus oli 64 miestä. Pataljoonaan 
kuuluvan esikuntakomppanian vahvuus oli noin 118. 
 
Rajajääkärikomppanioista ja hajotetun Erillisen raskaan pataljoo-
nan osista muodostettiin 13.8.1941 Rajajääkäripataljoona Seita-
mo.  Pataljoonan nimi muuttui 17.10.1941 Rajajääkäripataljoona 
6:ksi. Samalla sen kokoonpanoon lisättiin yksi komppania ja 
henkilöstöä nuorennettiin.  
 
Joukkojen vahvuudet: 
ryhmä 8–10 miestä, joukkue 30–40 miestä, komppania 140–180 
miestä, pataljoona 700–800 miestä, rykmentti 3000–3500 miestä, 
divisioona 14000–16000 miestä. 
 

Lähde: Piiroinen, Lassi: 14. Divisioonan opetuspaketti–Erkki Raappanan divisioonan taistelujen tie Jatkosodassa 1941–1944, koottu 14. Divisioo-
nan perinneyhdistyksen tuella; Lumiala, Veli: Rukajärven rautaporteilla, julkaissut Pohjois-Karjalan rajamieskilta, Jyväskylä 1964; Palaste, Onni: 
Raappanan miehet, WSOY, Porvoo–Helsinki–Juva 1996, 232,220; Oksanen, Tauno: Armoton erämaa, Rukajärven etulinjan kenttävartiot Jatkoso-
dassa 1941–1944, Gummerus, Jyväskylä 2008, 13; http://www.tampereensuomalainenklubi.fi/tapahtumat/07012008.html, 11.09.2013. 
 

http://www.tampereensuomalainenklubi.fi/tapahtumat/07012008.html
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14. DIVISIOONAN PÄÄPUOLUSTUSLINJA JA TOIMINTA-ALUE 1941–1942 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 
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VIHOLLISEN RYHMITTYMINEN SYYSTALVELLA 1941. 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 
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JR 10:N, JR 31:N JA JR 52:N RYHMITTYMINEN JA VASTUUALUEET SYYSTALVELLA 1941 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1941–1942, 6062, T- 19164, KA. 



 

 

YLILUUTNANTTI KAUPPILAN TUTKIELMAN         LIITE 11 

JR 52:N ESIKUNNAN KÄSKY VARMISTUKSESTA 22.10.1941.  

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. 
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JR 10:N RYHMITYSMUUTOKSET SYYSTALVELLA 1941 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 
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14. DIVISIOONAN JOUKKOJEN SELUSTAVARMISTUS TALVELLA 1942. 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, 

KA. 
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JOUKKOJEN TOIMINTA TALVEN AIKANA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1:Haavoittunutta kuljetetaan pulkalla metsässä 
Rukajärvellä 5.3.1942 

Lähde: http://www.SA-kuva.fi, Rukajärvi 15.10.1941–01.05.1942, 

10.02.2014. Vänrikki Korhosen maineikas partio taipaleella Ru-

kajärvellä 24.03.1942. 

Lähde: http://www.SA-kuva.fi, Rukajärvi 15.10.1941–01.05.1942, 

10.02.2014.  Haavoittunutta kuljetetaan pulkalla metsässä Ruka-

järvellä 5.3.1942.  

Lähde: http://www.SA-kuva.fi, Rukajärvi 15.10.1941–
01.05.1942, 10.02.2014. Partiotoimintaa Rukajärven seudulla 
7.12.1941.  
 

http://www.sa-kuva.fi/
http://www.sa-kuva.fi/
http://www.sa-kuva.fi/
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VÄNRIKKI VARTIAISEN 1./JR 31:STÄ PARTIOKERTOMUS PARTIORETKESTÄ 20.3.–22.3.1942 

 

Lähde: Jalkaväkirykmentti 31, I pataljoona, 1942–1942, 11367, T- 1613, KA. 
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14. DIVISIOONAN PALELTUMATILASTOT 1941–1942 

Kuukausi Pvm 14.D III AK VII AK 

Marraskuu  20.11.–29.11.1941 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0=0 

Marraskuu–Joulukuu  30.11.–09.12.1941 0+0+1=1 0+0+1=1 0+3+13=16 

Joulukuu  10.12.–19.12.1941 0+0+0=0 0+2+0=2 0+0+5=5 

Joulukuu  20.12–29.12.1941 0+0+1=1 0+1+10=11 0+0+0=0 

Joulukuu–Tammikuu  30.12.41–09.01.1942 0+0+0=0 1+4+19=24 0+0+0=0 

Tammikuu  10.01.–19.01.1942 0+1+2=3 0+0+3=3 0+0+2=2 

Tammikuu 20.01.–29.01.1942 1+13+99= 113 0+2+5=7 0+0+0=0 

Tammikuu–Helmikuu 30.01.–09.02.1942 0+2+13=15 0+0+1=1 0+0+0=0 

Helmikuu 10.02.–19.02.1942 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0=0 

Helmikuu–Maaliskuu 20.02.–01.03.1942 0+0+1=1 0+0+0=0 0+0+0=0 

Maaliskuu 02.03.–11.3.1942 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0=0 

Maaliskuu 12.03.–21.3.1942 0+0+2=2 0+0+0=0 0+1+9=10 

Maaliskuu 22.03.–31.03.1942 0+0+3=3 0+1+2=3 0+0+0=0 

Huhtikuu 01.04.–10.04.1942 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0=0 

Huhtikuu 11.04.–20.04.1942 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0=0 

Talvi 1941–1942 20.11.1941–20.04.1942 1+16+122=139 1+8+42=51 0+4+29=33 

 

Lähde: Päämaja 1941–1943, sotapäiväkirjan liitteet no:201–400, 401–600, 20879, 20880, T- 17610, KA.  

Vertailun vuoksi taulukkoon on lisätty 14. D:n pohjoispuolella toimineen III AK:n ja eteläisellä puolella toimineen VII AK:n paleltumatilastot. 



 

 

YLILUUTNANTTI KAUPPILAN TUTKIELMAN    LIITE 17 

TALVITAKTIIKKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 

 

 

 

 

 Lajamijärven taistelut 31.10.1941. Lähde: Jalkaväkirykmentti 10 esikunta, 1941–

1941, 10045, T- 4806, KA. 

 

 

 

 

Vilkojärven taistelut 21.11–23.11. Lähde: Jalkaväkirykmentti 52, II pataljoona, 

1941–1942, 12817, T- 1630–37, KA. 
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TALVITAKTIIKKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matalalammella havaitun vihollisen hiihto-osaston takaa-ajo 15.–18.1.1942. Lähde: 

Jalkaväkirykmentti 52, II pataljoona, 1941–1942, 12817, T- 1630–37, KA. 
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TALVITAKTIIKKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964. Ilmasuojelukomppanian latupartiointi. Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toi-
misto III, 1941–1942, 6115, T- 5969, KA. 
 

 

Partio Wickströmin partiomatka. Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 

1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. 

P 

2km 
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TALVITAKTIIKKAA RUKAJÄRVEN SUUNNALLA 

 

 

 

Osasto Mykkäsen etenemisreitti. Lähde: Jalkaväkirykmentti 31, I pataljoona, 1942–

1942, 11367, T- 1613, KA. 

 

Vihollisen hyökkäys kenttävartio Kummitukseen 23.2.1942. Lähde: Innola, Erkki: 
Ontajärvellä kummitteli, Kansa taisteli–miehet kertovat, 25. vuosikerta, N:o 2, 1981, 
Helsinki. 
 

2km 
2km 

2km 

P 

P 
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UNGJÄRVEN TAISTELUT 28.3. – 29.3.1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihollishavainto 28.3. klo 08.15. Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 

 

P 

2km 
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UNGJÄRVEN TAISTELUT 28.3. – 29.3.1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmittyminen. Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 

P 

2km 
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MAJURI SEITAMON PEITEPIIRROS 28.–29.3.1942 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1942, T- 1611/9, KA. 
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PEITEPIIRROS OSASTO MAJEWSKYN PARTIORETKESTÄ MUURMANNIN RADALLE AJALLA 14.1.–23.1.1942  

 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. 



 

 

YLILUUTNANTTI KAUPPILAN TUTKIELMAN     LIITE 25 

HTK 2:N 3955 YKSIKÖN VIIKKO-OHJELMA 2.2.–7.2.1942 

 

Lähde: 14. Divisioonan esikunnan toimisto III, 1942, 5. Koulutus- ja kuljetusasiat, T- 1611/9, KA. 


