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Armeijan uudelleenjärjestelyt 

Maavoimien perustaminen ja keskittäminen 
puolustusryhmitykseen 
Jatkosodan historia osa 1 s.178 

Puolustusvoimat keväällä 1941 
Jatkosodan historia osa 1 s.63 



Armeijan uudelleenjärjestelyt 

9. Maaselän sotilaslääni 
- 9a Kainuun suojeluskuntapiiri 
- 9b Iisalmen suojeluskuntapiiri 
 
 

=  14 divisioonan 
liikekannallepanoalue 
 

Jatkosodan historia osa 1 s.101 

Suojeluskunnan historia osa 3 liite 19,  osasuurennus 



Uudet joukot = kranaatinheitinkomppaniat 

• Välirauhan aikana puolustusvoimien 
aseistusta tehostettiin. Kranaatinheit-
timien kohdalla lisäys oli huomattava. 
Jokaiseen divisioonaan lisättiin kolme 
kranaatinheitinkomppaniaa, jolloin 
jokaiseen rykmenttiin tuli yksi krh-
komppania, jonka aseistuksena 
jatkosodan alussa oli 3 kpl 120 mm:n 
ja 3 kpl 81 mm:n heitintä. 

Suomen Sota 1941-1944 osa I s.127 

 Kesällä1942 korvattiin kevyet 
heittimet raskailla ja Krk.K:n 
aseistuksena oli 6 kpl 120 mm:n 
heitintä 
 

• Jokaisessa pataljoonassa oli lisäksi 
oma kranaatinheitinjoukkue, jonka 
aseistuksena oli 3 kpl 81 mm:n 
heitintä. 
 

Jalkaväkirykmentin kokoonpano kesällä 1941 
Jatkosodan historia osa I s.86  



Uusi ase = 120 mm:n kranaatinheitin 

• Raskas 120 mm:n heitin oli uusi ase. 
Sen prototyyppi oli kehitetty ja 
kokeiltu jo 1930-luvulla, mutta sitä ei 
oltu hyväksytty jalkaväen aseeksi. Sen 
sarjavalmistus aloitettiin talvisodan 
jälkeen. 

• Sen ampumaominaisuuksia olivat 
pitkä ampumamatka (600-5300 m), 
riittävä tarkkuus (poikkeama alle 0,5%) 
ja huomattava ammusvaikutus. 

• Heitin kulki marssilla ja helppokulkui-
sessa maastossa yhden hevosen 
vetämänä vaunulla. Vaikeassa 
maastossa oli osat kuljetettava 
kahden, kolmen tai neljän miehen 
kantamina käsin tai kantohihnoilla. 

Raskas heitin 120 Krh/40, valmistaja Oy Tampella Ab 
Kuva ja viereinen teksti:  
Puolustusvoimain Pääesikunta Taisteluvälineosasto / 
120 mm:n Raskas Kranaatinheitin vuodelta 1940 



Uusi ase = 120 mm:n kranaatinheitin 

• Ajokunnossa raskas heitin painoi: 

– Putki    85 kg 

– Jalusta    85 kg 

– Vastinlevy  100 kg 

– Ajolaite  105 kg 

– YHTEENSÄ  390 kg 

– Ammus  n. 13 kg 
 

• Jatkosodan alussa 81 mm:n heittimiä oli 
jopa yli määrävahvuuden, mutta 120 
mm:n heittimissä vajaus oli 62 heitintä 
(28%) määrävahvuudesta. 

 

Suomen Sota 1941-1944 osa I s.230 
 

• Sodan alussa 81 mm:n laukauksissa oli 
vajaus -50% ja 120 mm:n laukauksissa -
95% 100 pv:n varausnormista. 1.7.41 oli 
laukauksia: 

– kevyt  901.000 kpl 

– raskas    13.700 kpl 
 

Suomen Sota 1941-1044 osa I s.227-229 
Ammus, 120 Krh tkr 32/41-35 

Kuvat: Puolustusvoimain Pääesikunta Taisteluvälineosasto / 
120 mm:n Raskas Kranaatinheitin vuodelta 1940 



Uusi ase / uudet joukot > valtava koulutustarve 

• Kranaatinheitinjoukkojen 
kertausharjoituksia ehdittiin 
aloittaa viisi. Näihin oli 
kutsuttu yhteensä yli 1000 
upseeria, aliupseeria ja miestä 
ja niiden oli määrä kestää 15 
vuorokautta.  Harjoituksista 
kolme keskeytyi. Samoin kävi 
kahdelle niistä niin sanotuista 
kranaatinheitinjälkikertaushar
joituksista, jotka ehdittiin 
aloittaa ennen kesäkuun 
puoliväliä. 

Jatkosodan historia osa I s.122 
 

• Puutteellista koulutusta 
täydennettiin omatoimisesti 
sodan alkutaipaleella. 

   Krh.K/JR31 spk 11353 

Krh-kertausharjoitukset 5-20.5.1941 Nurmeksen Lipinlahdessa 
Tuleva komppanianpäällikkö Veikko Haapalainen eturivissä neljäs oikealta 



Krh-komppanian määrävahvuus 
MIEHISTÖ 
• raskas joukkue   72 miestä 
• kevyt joukkue   63 miestä 
• toimitusjoukkue   15 miestä 
• päällikkö ja lähetit       4 miestä 
• YHTEENSÄ 154 miestä 
 

 3 + 30 + 121 = 154 
 

Syksyllä 1942 lisäys 
• tulenjohto-ups.     2 miestä 
• > YHTEENSÄ 156 miestä 
 

Joukkueissa 3 heitinryhmää 
 

Kesällä 1942 vaihdettiin kevyet 
heittimet raskaisiin, mutta määrä-
vahvuus säilytettiin entisellään. 
Nimitykset sen jälkeen olivat I ja II 
joukkueet 
 

Komppania hevosvetoinen 
• 22 vetohevosta 
• 6 ratsuhevosta 



14.D:n kranaatinheitinjoukot 
liikekannallepanovaihe 

Krh.K/JR10 
Varusmieskomppania  
10.Pr 

Krh.K/JR31 
Reserviläiskomppania  
Perustettiin Nurmeksen Jokikylässä (koulu) 

Krh.K/JR52 
Reserviläiskomppania 
Perustettiin Nurmeksen Jokikylässä (Hovila) 
 
 

 
 

14 D:n muut Krh-joukot 
I Krh.J/JR 31 I Krh.J/JR 10  I Krh.J/JR 52 

II Krh.J/JR 31 II Krh.JJ/R 10  II Krh.J/JR 52 

III Krh.J/JR 31 III Krh.J/JR 10 III Krh.J/JR 52 

Määrävahvuudet: 
- Komppaniat   3 x 154 = 462 miestä 
- Joukkueet        9 x 64 = 576 miestä 
- YHTEENSÄ             1.038 miestä  
 
Kranaatinheittimet: 
- Raskaat heittimet              9 kpl > 18 kpl   
- Kevyet heittimet            36 kpl > 27 kpl 

Kuva: Jatkosodan historia osa I s.123 



Krh-komppanian sotatie 

Tämä kertomus poh-
jautuu pääsääntöisesti 
oheisen kuvan sotapäi-
väkirjoihin ja Veikko 
Haapalaisen valokuviin 
 

Tukimateriaalina on 
käytetty muita sota-
päiväkirjoja, käskyjä, 
Kansallisarkiston doku-
metteja sekä alan 
kirjallisuutta.  
 

Lähdeaineisto on pääsääntöi-
sesti mainittu, spk (sotapäivä-
kirja) numerot ja sivunumerot 
ovat digitaaliarkiston aineiston 
numeroita. KA:n dokumentit 
eivät ole digitoituja vaan 
kuvattu Kansallisarkistossa. 

 



Kansalliasarkiston aineisto  
(ent. Sota-arkisto) 

Kansallisarkistossa oleva Krh.K/JR31 > 24.Krh.K aineisto 



Krh.K/JR31 -- perustaminen 

• Yksi uusista kranaatinheitinkomppanioista 
perustettiin 18-20.6.1941 Nurmeksen 
Jokikylän koululla.  

• Reserviläisistä muodostetun komppanian 154 
miehestä 134 oli Valtimolta, 15 Nurmeksesta 
sekä 1 Kontiomäeltä ja Onttolasta.  

• Vanhin oli 1895 syntynyt ja nuorin 1919.  

• Upseereita oli 3, aliupseereita 17 sekä 
korpraaleja ja sotamiehiä 134.  

(määrävahvuus  3 + 30 + 121 = 154) 

• Komppanian päällikkö luutn. Veikko 
Haapalainen Nurmeksesta 

• Raskaan joukkueen johtaja vänr. Eino J. 
Honkanen Nurmeksesta ja kevyen vänr. Veikko 
Lehtonen Kontiomäeltä 

Krh.K/JR31 spk 11353 ja KA:n miehistöluettelot 

Kuvat: Nurmeksen kaupunki, myyntikohde 2006 



Tuntolevy- ja miehistöluettelot 

Alussa luettelot olivat 
ruutuvihkoon tehtyjä, 
myöhemmin valmiisiin 
kaavakkeisiin täytettyjä.  
1942 aikana tuntolevyn 
numerot poistuivat 
luetteloista. 
 
 

Otteet KA:n dokumenteista 



Krh.K/JR31 -- koulutustaso 

• Miehistö oli entisiä jv- ja kk-miehiä, suuri osa talvisodan käyneitä, mutta nyt 
vain 10 vrk:n krh-kertausharjoituksen saaneita.  

• Aliupseereista vain 2 oli krh-miehiä, muut 15 vrk:n kertausharjoituksen 
saaneita.  

• Kevyen joukkueen johtaja vänrikki Veikko Lehtonen oli ainut sodan ja rauhan 
ajan täyskoulutettu krh-mies. 

• Raskaan joukkueen johtaja vänrikki Eino Honkanen oli krh-koulutuksen 
saanut, mutta hänellä ei ollut sotakokemusta. 

• Komppanian päällikkö luutnantti Veikko Haapalainen oli varsinaisesti kk-mies 
ja krh:ssa saanut koulutusta vain RUK:ssa 1936 ja keväällä 1941 15 vrk:n 
kertausharjoituksissa. 

• Lyhyestä koulutuksesta huolimatta miehet olivat erittäin innostuneita 
oppimaan, ja usko oli luja tulevan tehtävän suorittamiseen parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

 Krh.K/JR31 spk 11353 



Krh.K/JR31:n sotatie alkoi marssilla … 

20.6.1941 komppania sai 
käskyn marssia Rastin 
tiehaaraan.  
 

Marssille lähdettiin klo 24.00 
reittinä Lehtovaara (teetauko) – 
Kohisevan mylly (majoitus) – 
Rapavaara (teetauko) – Soppi 
(majoitus) – Rastin tiehaara 
23.6 klo 3.40. Yöt marssittiin ja 
päivät levättiin. 
 

24.6 siirryttiin Saunajärvelle. 
 

28.6 komppania alistettiin 
I/JR31:lle ja se siirtyi 
Löytövaaran maastoon. Tämä 
oli asemapaikka aina 3.7 
saakka. Aika käytettiin krh-
koulutukseen ja lepoon. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 

Rastin tiehaara 

Saunajärvi 

Löytövaara 

Jokikylän koulu 



Saksa hyökkää, Suomi asemissa 

• Marssin aikana 22.6 oli saatu tieto Saksan ja 
Venäjän sodan alkamisesta. 

• Komppanian päällikkö piti puheen 
kosketellen siinä alkanutta tilannetta 
meidän näkökulmastamme, tulevia tehtäviä 
ja vertailemalla tilannetta 1939-40 sotaan 
nähden.  

• Suurin osa oli vakuutettu tehtäviemme 
onnistumisesta, mutta soraääniäkin kuului. 

 Krh.K/JR31 spk 11353 
 

 

14.D:n ryhmitys 25.6-1.7.1941 
Suomen Sota 1941-1944 osa I 

Krh.K/JR31> 

Divisioonan hyökkäys alkoi 3.7.41 ja 
ensimmäisenä ylitti rajan Miinoassa 
15.RajaK  klo 3:00 



Rajan ylitys ja Kolvasjärven taistelu 

• 3.7 aloitettiin marssi rajaa kohti, joka ylitettiin 
klo 21.15 ja majoituttiin rajan läheisyyteen. 

• Ensimmäinen tulikaste oli Kolvasjärven 
taistelu 4-6.7, jossa kevyt joukkue oli 
I/JR31:lle alistettuna neljässä eri tuliasemassa 
Osmajärven ympäristössä käyttäen 60 
kranaattia. 

• Raskaalta joukkueelta puuttui ammukset, 
joten se osallistui silta ym. töihin. 

• Vihollisen tykistökeskitys ja ilmahyökkäykset 
kouluttivat joukkoja tehokkaasti 
kaivautumaan maahan. 

 Krh.K/JR31 spk 11353 

Kirja: Jatkosodan historia osa 3 s.98 



Siirto Pläkkäjään, alistus III/JR31 
• 9.7 klo 20.00 komppania sai kärkyn marssia Kolvasjärveltä Pläkkäjään ja ilmoittautua  

III/JR31:lle. Matkaa kertyi 30 km ja perillä oltiin 10.7 klo 15.00.  

Vihollisen asemat, III/JR31 spk 11376 s.19 

• Viimeinen 10 km vei aikaa 13 
tuntia, koska hevoskulkuinen ura 
jouduttiin raivaamaan kirvein ja 
lapioin polun paikalle.  Sillanta-
paisia jouduttiin tekemään 7 kpl 
Pari hevosta meni mullin mallin, 
muuten selvittiin ilman 
haavereita.   Krh.K/JR31 spk 11353 



Pläkkäjässä III/JR31:n tukena 

 

 

20.7.1941 käskynjako Pläkkäjässä. Istumassa suikkapäinen III/JR31:n 
komentaja majuri Leppälax ja hänen takanaan seisomassa luutnantti 
Veikko Haapalainen  

III/JR31 oli yrittänyt murtaa vihollisen asemia 
usean päivän ajan ilman menestystä . 
 

12.7 tehtiin uusi yritys vahvennetuin joukoin 
(myös tykistö mukana). Vihollisen lujat 
asemat kestivät ja jäätiin entisiin asemiin. 
Taistelussa krh:n kevyt joukkue ampui 
yhteensä 180 kranaattia saaden yhteen 
vihollisen kk-pesäkkeeseen täysosuman. 
Raskaat heittimet olivat edelleen ilman 
ammuksia. 
 

19.7 sai raskas vihdoin ”porsaita” ja meni 
tuliasemaan maalina Vesunkijärven pohjois-
puolinen kannas, tulenjohtue Vesunkijärven 
rannassa. Kevyt joukkue entisissä asemissa ja 
sen liikkuva tulenjohtue seurasi jv:n mukana. 
 

Uusi hyökkäys alkoi 21.7 ja kovien taistelujen jälkeen illalla 22.7 oli vihollisen etupesäkkeet 
vallattu.   
23.7 aamulla hyökkäys jatkui, mutta vihollinen oli yöllä vetäytynyt Omeliaan saakka.  Kevyt 
joukkue ampui taistelussa 726 kranaattia. Ongelmana oli, ettei kevyen heittimen kranaatti 
jaksanut läpäistä vihollisen korsuja … mutta raskaalla oli toisin ! 



Raskaan heittimen ensikokemus 

Sotapäiväkirja kertoo ”Raskaan heittimen 
toiminta oli suuren mielenkiinnon kohteena, 
sillä saatiinhan tällä uudella aseella ensi 
kertaa eläissämme ampua. Oli mielenkiintoista 
seurata pikkupiirtoja myöten. 
Tulenjohtopaikka oli Vesunkijärven rannalla, 
tulenjohtajana vänr. E.Honkanen. Suunniteltiin 
haku- ja tarkistusammunta erääseen 
todettuun korsuun. Tulos oli alkajaiseksi hyvä, 
sillä 4 kranaatti oli täysosuma sytyttäen korsun 
palamaan ja pojat olivat intoa täynnä. Vähän 
myöhemmin ammuttiin kartan avulla ryssän 
heitinasemaan niin hyvällä menestyksellä, 
ettei siitä sen koommin kuultu loksuttamassa. 
Vaikutus oli hyvä, kun vaan kranaatteja 
saadaan tarpeeksi. Kyllä se on tulevaisuuden 
ase tarkkana ja vaikuttavana porsaineen, sen 
vaikutuksen sai jo nyt”. 
Raskas käytti taistelussa 41 kranaattia. 
 

Krh.K/JR31:n spk 11353 

Kirja: KoRoHoRo kannaksella 



Raskaan 3:s heitin > JR52 raskain seurauksin 

19.7 illalla sai raskaan joukkueen kolmas 
heitin käskyn Ilmoittautua JR52 Virralla 
alistettuna sille. 
Krh.K/JR31 spk 11353 
 

20.7 klo 3.30 saapui 1 rask.heitin ajoneu-
voineen + 13 miestä Krk.K/JR31:stä. 
22.7 klo 11.45 vihollisen krh:n kr-keskitys 
silta-alueelle, jolloin kers. Juutisen 
johtama alistettu rask. osa juuri ohitti 
paikan. Krh.K/JR31:stä kaatui stm. 
Manne Kärkkäinen ja haavoittui vaikeasti 
stm. Uuno Kuokkanen. 
Krh.K/JR52 spk 12769 s.14 
 

24.7 illalla Omelian motin lauettua 
heitinryhmä palasi oman komppanian 
yhteyteen. 
Krh.K/JR31 spk 11353 

Kirja: KoRoHoRo 
kannaksella 



Omelian mottitaistelut 

Kirja: Rukajärven rautaporteilla s.67 

23.7 klo 8.00 alkoi marssi Omelian kylään. 
Marssin aikana jouduttiin poistamaan itse 
tieltä miinoja (löytyi 14), koska 
komppania marssi etujoukkona. 
Etenemistä vaikeutti vielä suuret 
metsäpalot.  Tuliasematiedustelun jälkeen 
raskaan tuliasema sijoittui kylän 
pohjoislaidalle ja kevyt kylän itäreunalle 
Virrat-Rukajärvi tien varteen. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Omelian motin loppuvaiheet 

Omelian mottitaistelu on päättynyt. Krh-komppanian 
miehiä savun keskellä. 

24.7 klo 4.20 alkoi hyökkäys, joka 
osoittautui helpoksi. Suurin taistelu oli 
metsäpaloja vastaan. Klo 12.00 saatiin 
yhteys JR52:n ja motti oli selvä. Krh:n 
toiminta jäi pieneksi, kevyt käytti 30 kr ja 
raskas 20 kr.   
Krh.K/JR31 spk 11353 

Kartta: Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941 



Omelia – suomalaisten suuri voitto 

Omelian motista saatiin merkittävä määrä 
sotasaalista : 
- 24 kenttätykkiä 
- 26 muuta tykkiä 

(panssaritorjuntatykkejä) 
- 40 kranaatinheitintä 
- 50 autoa 
- 12 tykistön vetotraktoria 
- lähes 300 hevosta 
 

Jatkosodan historia osa 3 s.109 

 

Sotavankeja saatiin 300 
Venäläisten lähteiden mukaan motista  
selvisi 2173 miestä. Repolan suunnan 
joukkojen tappiot olivat siihen mennessä 
noin 4000 miestä. 
 

Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941 s.172 

Sotasaalista. Jättiläistraktori. Omelia 1941.07.24 / 
SA-kuva 



Pieni hengähdystauko – paitsi raskas joukkue 

28.7.41  kenttäjumalanpalvelus korven kätköissä 

25-29.7 komppania oli raskasta joukkuetta 
lukuun ottamatta levossa Roukkulanjärven 
itäpäässä edelleen III/JR31:lle alistettuna.  

 
28.7 pidettiin kenttäjumalanpalvelus korven 
kätköissä, joka oli erittäin mieliin painuva 
soittokuntineen ja sodan antamine 
juhlatuntuineen. Tilaisuudessa piti rykmentin 
komentaja ev. Ilomäki puheen jakaen samalla 
mitaleja. Krh.K:n miehistä 2VM:n saivat: 
- alik. Aarne Lipponen 
- stm. Matti Timonen 
- stm. Väinö Lintunen 
Tilaisuus päättyi komppanian päällikön pieneen 
puheeseen, jossa hän kosketteli tähän asti 
suunniteltuja taisteluita. 
 

Krh.K/JR31  spk 11353 

25.7 klo 7.00 sai raskas joukkue käskyn Ilmoittautua 
JR10:n komentajalle. Joukkue liittyi rykmenttiin 
Luusinkajärven kannaksella. 27.7 raskas tukin  JR10:n 
hyökkäystä Muujärvellä käyttäen loput 19 kr. Joukkue 
siirtyi lepoon, jolloin klo 10.00 alistus JR10:lle loppui. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Eteneminen jatkuu marssien 

• 29.7 klo 03.00 marssi Roukkulanjärveltä 24 km itään pisteen 
241,5 maastoon. 

•  30.7 klo 03.00 marssi Tiiksjärven kaakkoispuolelle 
jokivarteen, jonne saavuttiin 11.50 (30 km). 

• 30.7 klo 21.15 komppania sai käskyn ilmoittautua I/JR31:lle, 
jolloin päättyi 22 vrk kestänyt yhteistoiminta III/JR31:n 
kanssa. Klo 23.00 liityttiin I P:n mukaan marssille 4 km 
eteenpäin. 
 

         Krh.K/JR31 spk 11353 



Pajarinjärvi 2-6.8.41, alistus I/JR52 

2.8.41 klo 15.50 alistus I/JR52:n komentajalle 
tehtävänä tukea osasto Kumlinin hyökkäystä 
Kuolunkijärven – Pajarinjärven välisellä kannaksella. 
 

Raskaan toiminta 2-5.8: Raskas sai tehtävän mennä 
asemiin Pajarinjärven länsirannalle p.140,0 maastoon, 
josta tukea hyökkäystä kannakselle. Tulenjohtue kiersi 
järveä 8 km:n päähän, jolloin todettiin ranskalaisen 
tapsin kastuneen ja yhteyttä tuliasemaan ei saatu. 
Kun varasuunnitelma tulenjohtopaikka Pajarinjärven 
länsirannalla saatiin toimimaan, oli jalkaväki edennyt 
niin pitkälle, ettei enää uskallettu ampua. 
 

    Krh.K/JR31 spk 11353 

Kevyen toiminta 2-6.8: kevyt seurasi 
I/JR31:n mukana, joka tuli os.Kumlinin 
avuksi.  Joukkue toimi erittäin vaikeissa 
oloissa, jolloin putket ja kranaatit oli 
kannettava miesvoimin. 
 

      Krh.K/JR31 spk 11353 

 



Tsirkkakemijoki 6-14.8.1941 
6.8 komppania alistettiin JR10:lle, ja sai käskyn tukea joen ylitystä. 
Joukkueet menivät heti tuliasemiin.  Jv:n joen ylitys ei onnistunut.  
 

7.8 klo 17.10 sai komppania käskyn ilmoittautua III/JR31:lle, joka oli 
päässyt joen yli etelämpänä. Raskas jäi asemiin, mutta tulenjohtue ja 
kevyt kiersivät 4 km:n lenkin III/JR31:n yhteyteen. 
 

8.8  raskas aloitti valmistelun klo 4.07 kolmeen havaittuun kk-
pesäkkeeseen tuhoten ne. Tässä tulituksessa oli vihollinen tuliaseman 
ja tulenjohtopaikan välissä. Komppanialle oli alistettu 4 kevyttä 
joukkuetta. Tulivoimainen valmistelu onnistui hyvin, ja jv pääsi 
etenemään purolinjalle. Vihollisen asemat olivat saaneet useita 
täysosumia ja kaatuneita sekä runsaasti aseita oli jätetty asemiin. 
 

9.8 hyökkäys jatkui puron yli. Iltapäivällä vihollinen ryhtyi 
vastahyökkäykseen , joka torjuttiin etenkin raskaan 
kranaattikeskityksellä. Komppania sai erikoisen tunnustuksen:  jv 
luottaa heittimiin, mutta pelkää omaa tykistöä.  
 

11.8 klo 6.00 alistus muuttui taas nyt II/JR31. Alkoi hyökkäys 
Kolmihaaraniemeen . Raskas sai osuman ryssien ammusvarastoon ja 
joukkueen vahvuiseen vihollisosastoon. Tulenjohtueen miehet 
torjuivat vanjoja pistoolein, kiväärein ja käsikranaatein. 12.8 kuluessa 
koko niemi oli vallattu. Vankien kertoman mukaan kaatui 
kranaateista kompp.päällikkö ja 2 politrukkia. 
 

13.8 raskas vaihtoi asemia Hevosenpääniemen hallussapidon 
varmistamiseksi ja kevyt siirtyi pisteeseen 191,2. 
 

Toimitusjoukkue oli ollut koko ajan pisteen 158,2 ja Lihajärven 
välisessä maastossa, josta siirtyi 14.8 muun komppanian yhteyteen.  Krh.KJR31 spk 11353 



Ontrosenvaaran taistelun kulku 

Ontrosenvaaran taistelu oli 
päättynyt ja krh-komppania marssi 
14.8  klo 18.00 Novinkajärven 
itäpään lampimaastoon. 
 

Raskaimman kuorman komppania 
kantoi Tsirkkakemin vyörytyksessä 
pohjoiseen. Hyvin selvittiin, vaikka 
urakka oli tosi raskas etenkin 
viestimiehille ja kev.joukkueelle, 
jonka täytyi suorittaa ammustäy-
dennys suurimmaksi osaksi 
kantaen. Erikoisen tunnustuksen 
ansaitsee raskaan mittausryhmä, 
sillä suurella tarkkuudella se 
mittaili pitkää matkaa. Huolto 
toimi edelleen mainiosti koko ajan, 
vaikkakin olosuhteet olivat erittäin 
vaikeat.  
 

Kevyt käytti 973 kr ja raskas 215 kr. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 

Kirja: Jatkosodan tiellä s.x 



Levossa 15.8-3.9.1941 

•  lepoa ja varusteiden kunnostusta 
•  ehtoollisjumalanpalvelus korven keskellä 
•  kaksi viihdytyskiertuetta Novaja Tiksassa 
•  osa miehistä pääsi ensimmäiselle lomalle ! 
 

   Krh.K/JR31 spk 11353 



Rukavaara 6-12.9.1941 

4.9 marssi Akanjärven länsipuoliseen maastoon, johon leiriydyttiin ja oltiin 
marssivalmiina. Taistelu Rukavaarasta alkoi.   
6.9 klo 8.20 marssi Vehkalammin maastoon , jossa alistukset: 
 

• kevyt joukkue alistettiin III/JR31:lle, joka puolestaan alistettiin JR52:lle 
 

• raskas joukkue ja toimitusjoukkue alistettiin II/JR31:lle. 
 

  Krh.K/JR31 spk 11353 



Kevyen toiminta 
Rukavaaralla 

6.9 III/JR31, jolle kevyt oli alistettu, sai käskyn edetä Vehkalammen – 
Rukajärven välistä kannasta pohjoiseen tavoitteena Ontrosenvaara – 
Kotskoma tie. Matka oli raskas, koska kranaatit oli kannettava 5 km 
matkan soita pitkin. 
 

7.9 klo 3.30 kevyt meni asemiin ja hyökkäyksen valmistelu alkoi. Tulos 
hyvä , kun kahdesta korsusta vihollinen lähti pakoon, jolloin kranaatit ja 
jv:n aseet tuhosivat kaikki pakenijat. Saatiin vihollisen 6’’ taakse 
kallioon, jolloin alikersantit P.Hytönen ja R.Karjalainen sekä stm. 
V.M.Timonen haavoit-tuivat. Tuliasema vaihdettiin eteenpäin. 
 

8.9 hyökkäys saavutti tavoitteen. Valmistelussa ammuttiin vihollisen 
korsu hajalle – 11 kaatunutta. Omista alik. J.Ihalainen haavoittui. 
 

10.9 marssi Rukajärven eteläkärkeen, jolloin III/JR31 päästi I-patal-
joonan lepoon. Asemiin meno ja häiritsemisammuntaa. 
 

11.9 klo 3.00 alkoi hyökkäys, mutta eteneminen ei päässyt 
eteenpäin. Joukk.joht. luutn. V.Lehtonen haavoittui ja tilalle 
tuli kompp.päällikkö V. Haapalainen. Myöhemmin alueen 
jouduttua haltuun, todettiin mm. täysosuma 11 ryssään. 
 

12.9 jatkui eteneminen vauhdilla, sillä pataljoona sai kosketuksen 
tiehen Rukajärvi – Ontajärvi jo 6.40. Tähän päättyi kevyen Rukajärven 
valtaus. 
 

Krh.K/JR31:spk 11353 



Raskaan toiminta Rukavaaralla 

6.9 II/JR31:lle alistettuna tuliasema Vehkalammin purokolmion maastoon. 
 

7.9 klo 3.30 alkoi hyökkäys tykistön ja raskaan valmistelun jälkeen. Jv:n ja  
tj eteni vain ½ km. Uusi valmistelu 7.15 ja eteneminen jatkui taas ½ km.  
17.10 vihollinen aloitti vastahyökkäyksen, joka toistui illan ja yön aikana  
11 kertaa, mutta lyötiin aina takaisin. Koko yö oli helvetillistä rätinää ja  
raiskintää. Tulenjohtopaikalla oli kuumat oltavat ja tuliasemassa saivat  
pojat porsaita putkiin paiskia melko suruttomasti. Myöhemmin saatiin  
nähdä tuloksia, useita kymmeniä vanjoja ehkä satatolkulla kohtasi kohta- 
lonsa kranaateista. 
 

8.9 klo 13.00 eteneminen jatkui Rukajärven eteläpään korkeudelle. Ras- 
kaan ampumamatka loppui ja se sai käskyn siirtyä uusiin asemiin. Toimi- 
tusjoukkue seurasi raskasta. Taival oli raskas mm eräässä mäessä täytyi  
kärryt laskea alas köysien avulla. 
 

9.9 klo 6.25 raskas saapui tuliasemaansa. Jv asettui puolustukseen ja krh  
haarukoi ryssän patteriasemia. Myöhemmin todettiin 2 kr:n täysosuma  
tuliasemassa. Tykistön vaientamisesta saatiin patalj. komentajan kapt.  
Möttösen kiitokset. 
 

10.9 aamuyö torjuntatulta ja häiritsemisammuntoja pitkin päivää. Joukkuetta oli johtanut ollen tulenjohdossa 
kompp.pääll., koska jouk.joht. vänr. Honkanen oli lomalla. Klo 22.00 hän saapui lomalta. 
 

11.9 alkoi raskaan vaikuttavin valmistelu, jossa käytettiin 135 kranaattia. Hyökkäys ei kuitenkaan päässyt 
eteenpäin. Omia tappioita tuli, kun kers. E.Pesonen ja kev.joukk.joht. luutn. Lehtonen haavoittuivat. Kompp.pääll. 
siirtyi kevyttä johtamaan. 
 

12.9 klo 6.10 alkoi jv:n eteneminen ilman vaikeuksia, sillä vihollinen oli yön aikana vetäytynyt pois. Pataljoona sai 
yhteyden JR10:n  



 Rukavaaran yhteenveto ja majoittuminen 
Raskaan toiminta oli raskas mutta tuloksekas, jota todistaa jv-
johtajien toistuvat kiitokset toiminnasta. Vaikeassa maastossa 
tulenjohto ja viestimiehet kantoivat raskaimman taakan. 
 

Toimitusjoukkue selviytyi kaikella kunnialla vaikeasta huolto-
tehtävästä, vaikka komppania oli hajallaan ja vaikeakulkuisen 
maaston takana. Soppa tuli kaikesta huolimatta aikanaan 
joukoille. 
 

Kevyt käytti 360 kr ja raskas 430 kr. 
 

12.9 klo 13.10 alkoi marssi Vansjärven eteläpuoliseen maas-
toon ryssän huoltotietä, jossa yöpyminen. 
13.9 klo 7.00 marssi miehistö Rukajärven valtausparaatiin ja 
sieltä uudelle majoitusalueelle Rukajärven rantaan. Kuormasto 
kiersi entisiä jälkiä Rukajärven eteläpäähän ja sieltä majoitus-
alueelle. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 

Keskellä vaatteet päällä 
Veikko Haapalainen 



Rukajärven valtausparaati 

13.9.1941 Krh.K/JR31:n miehistö osallistui Rukajärven 
kauppalan valtausparaatiin ja kenttäjumalanpalvelukseen. 
Krh.K/JR31 spk 11353 

Joukot järjestäytyivät 
kylän urheilukentälle 
paraatia varten. 14.D:n 
komentaja eversti 
Raappana saapui. Hän 
tervehti joukot ja suoritti 
katselmuksen torvisoit-
tokunnan soittaessa. 
Suoritettiin lipun nosto. 
Seurasi Everstin puhe ja 
kenttäpiispa Björklundin 
toimittama jumalanpal-
velus. 
III/JR31:n spk 



JR31 ottaa rintamavastuun  

14.D:n käsky etulinjan joukkojen 
vaihtamisesta:  

JR31 ottaa vastaan JR52:n lohkon, 
vaihto 24/25.9 välisenä yönä.  

 14.DE tsto III spk 6118 s.114 

Krh.K/JR31 alistettiin II/JR31:lle 
 I/JR31:n spk 11370 s.23 

 

Karttapohja: Rukajärven suunnan taistelut s.151 



Asemasota alkaa / Krh.K:n tuliasemat 

• 24.9.41 alistettuna II/JR31:lle komppania marssi puolustuslinjalle Ontajoen maastoon 
Tunkuan ja Kotskoman teiden väliin. Tutustuminen linjoihin ja omaan tehtävään 

• 26.9.41 vaihto Krh.K/JR52:n kanssa. Sulkujen tarkastusammuntoja. Perustettiin yksikön 
huoltovarasto. 

• 29.9.41 koko komppanialla yksi tulenjohtopaikka ”Kuusessa”, jonka edessä ja sivulla 
molempien yhteiset sulut. Viestiyhteydet laajennettiin niin, että keskuksemme kaikki korsut 
10 kpl olivat puhelinyhteydessä ja lisäksi ulkolinja. Korsut tehtiin mukaviksi jatkuvaa oloa 
silmälläpitäen. Hevostallit valmistuivat. 
 

         Krh.K/JR31 spk 11353 



Komppanianpäällikkö haavoittuu 
7.10.1941 
Ei taistelutoimintaa. Klo 15.00 maissa haavoittui 
tapaturmaisesti luutn. Veikko E. Haapalainen, joka 
kompp. päällikkönä toimien on tätä kirjaa tähän asti 
pitänyt. Näin joutuessani ainakin kuukauden päiviksi 
pakolliseen takalinjan lepoon, haluan lausua seuraavat 
loppusanat:  
"Erikoiset kiitokseni …… Suurin toiveeni on saada 
palata reiluun seuraanne".  
Ontajoella 7.10.1941 luutn. V.E. Haapalainen 
 

Vänr. E J Honkanen vanhimpana otti komppanian 
johtoonsa.  
9.10.41 luutn. E.Ihalainen otti vastaan komppanian 
päällikkyyden 
    

 Komppanian päällikön suurin toive toteutui reilun 
kahden kuukauden kuluttua, kun hän palasi takaisin 
entiseen tehtäväänsä: 
16.12.1941 
Luutn. E.Ihalainen luovutti komppanian päällikkyyden, 
siirtyen Tyk.K/JR31 päälliköksi, luutn. V E Haapalaiselle, 
joka saapui haavoittumisreissultaan viimeinkin takaisin.  
 

Krh.K/JR31 spk 11353 

30.11.41 Kuusen tukikohdassa komppanian miehiä 
kompp.päällikön sijaisen luutn. Ihalaisen johdolla. 



Komppanian ”vanhennus” 11/1941 

25.10.1941 Käsky 14.D:n uudelleenjärjestelystä:  
Perustettava prikaati (10.Pr), jonka henkilöstöksi varataan reserviläisikäluokat 1912-1918 
ja varusmiesluokat 1919-1922. Rungon muodostavat JR10, KTR18 ja I/JR31 joukot. 
(Krh-komppanioista prikatiin Krh.K/JR10) 14.DE tsto III spk 6112 s.135-142 

Krh.K/JR31:stä siirrettiin 39 vuosina 1912-1920 syntyneitä  I/JR31:een ja 
Rukajärven henkilöstön kokoamiskeskukseen. 
 

Krh.K/JR31:een siirtyi 47 vuosina 1904-1911 syntyneitä JR10:stä. 
 

KA, JR31:n pky’t 



Ensimmäinen Joulu rintamalla 

24.12.41 klo 14.00 rykmentin 
komentajan eversti Ilomäen 
joulutervehdys komppanialle 
kev. tuliasemassa, jonka jälkeen 
aaton vietto. Ruoka oli hyvää 
jouluisine lisäannoksineen , 
everstin tupakoineen y.m. 
Tuntematon paketti tuli 
jokaiselle.  Ilta kului radion 
ääressä mukavasti rupatellen. 
Klo 19.00 kompp.pääll. vääpelin 
seurassa teki kevyen korsujen 
kierron joulutervehdyksin. 
Näissä oloissa miellyttävä joulu. 
25.12 klo 7.00 kompp.pääll. kävi 
raskaan- ja toimitusjoukkueen 
korsuissa. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Puolin ja toisin häirintätulta 

• 18.11.41 Raskas tuli-iskuja vihollisen asemiin ja 
pesäkkeisiin klo 11.30 ja 13.30. Kevyt klo 13.45 ampui 30 
kranaattia äänekkäästi hoilaavaan ryssäjoukkoon. 

•  4.12.41 klo 11.00 raskas ampui ”Piipun” edessä oleviin 
kahteen vihollispesäkkeeseen, toiseen täysosuma. 

• 8.12.41 Raskas häirintätulta vih.asemiin Ryssä lopetti 
asemien rakentamisen (II/JR31:n käsky 20 kr ”Makkaraan”) 

• 14.12.41 Kevyt häirintätulta ”Sarven” maastoon, äänet 
vaikenivat. Ryssät ampuivat vastaan ”Sarven” ja tuliaseman 
seutuja. 

• 12.1.42 Raskas 9 kr keskitys vihollisen tykistöasemiin 
tähystyksen perusteella hyvällä menestyksellä. Ainakin 
pakotettiin aseman vaihtoon, koska ei enää siitä ampunut. 

• 22.1.42 Raskas lähetti 5 kr iskun ryssän patteriin, joka 
häiritsi pahasti varsinkin Kotkan tuliasemaa. Patteri vaikeni. 

• 1.2.42 Kevyt joukkue ampui 12 kranaattia 5.K:n eteen, 
Heikki II-sulun matkaa jatkaen. Siinä oli miinakentässä 
aukko, josta edellisenä päivänä oli tullut ryssän partio. 
Mainittuun paikkaan kirjoitettiin aluemaali. 

• 6.2.42 Raskas ampui 10 kr iskun vihollisen tykistöasemiin, 
josta oli vaivannut kovasti meikäläisiä. Patteri vaikeni. 
 

          Krh.K/JR31 spk 11353 



Esitys tykistöltä: Raskaat heitinkomppaniat tykistön alaisuuteen 
-- EI TOTEUTUNUT 



Päätien lohkolla 10.2.1942 asti 

1941 kevyen joukkueen miehiä Ontajoen maastossa 

Krh.K/JR52 vaihtaa 10.2.42 klo 14.00 
mennessä Krh.K/JR31:n 
 II/JR52 spk 12817 s.81 

 
10.2.42 Vaihto Krh.K/JR52:n kanssa 
ja marssi majoituspaikalle Rukajär-
veltä 3 km etelään ennalta valmistel-
tuun leiripaikkaan telttoihin. Vaihto 
sujui moitteettomasti. 
 Krh.K/JR31 spk 11353 



JR31:n ”alasajo” 

7.3.1942 14.D:n käsky II/JR31:n kotiuttamisesta: 
 14.DE tsto III spk.6112 s.172-177 

I/JR31 (joka oli nuorennettu 10Pr suunnitelmissa) siirrettiin JR10:een > II/JR10 myöhemmin > 
II/JR52 (ent. II/JR52:sta tuli JP5 ja se siirtyi Paateneeseen > 1.Pr) 
 

II/JR31:een siirrettiin rykmentin muista joukoista 1897-1905 syntyneet, ja II/JR31:stä  
siirrettiin 1906-1911 syntyneet III/JR31:een, Krh.K/JR31:een ja Tyk.K/JR31:een. Siirto koski 
kaikkia reservialiupseereita ja -miehiä. 
”Vanhennettu” II/JR31 kotiutettiin 
 

JR31:stä jäi jäljelle vahvennettu III/JR31, johon kuuluivat: 
• III/JR31 
• KrhK/JR31 (liitetään huollollisesti ja kirjanpidollisesti III/JR31:een) 
• Tyk.K/JR31 (liitetään huollollisesti ja kirjanpidollisesti III/JR31:een) 

10.4.43 Esik./JR31 toteuduttua muodostettiin III/JR31:stä itsenäinen pataljoona , johon 
alistettiin  lisäksi Tyk.K/JR31 ja Krh.K/JR31, joiden yhteinen vahvuus oli 1090 miestä ja 133 
hevosta. Pataljoona oli levossa majoitettuna tien varteen 2-3 km Rukajärven kylän 
eteläpuolelle. 
III/JR31 huolto spk 11382 s.3 



Päiväkäskyt 

Rykmentin / patajoonan päiväkäskyissä oli 
mm siirrot. Näistä on kerätty myös 
Krh.K/JR31:n muutokset eri aikakausina. 

Krh.K/JR31 nuorentui, kun 32 miestä 
vaihdettiin käskyn mukaan. Aliupseerit ja 
miehet olivat nyt kaikki 1906-1911 
syntyneitä. Vanhemmat olivat nyt 
kotiutettu ja nuorimmat 1912-1920  
syntyneet siirretty jo marraskuussa 
mahdollisen prikaatin käyttöön. 



14.D:n jalkaväen joukot ja muutokset 

Lisäksi Rukajärvellä oli 12.Prikaati maalis-kesäkuussa 1942 



Reservissä 10.2-15.5.1942 

Majoituskorsut ja sauna saatiin valmiiksi jo 20.2. 
Reservissä aikaa tapettiin: 
• hiihtomarssi liki joka päivä 
• heitin-, tulenjohto- ja viestikoulutusta 
• aseiden kunnostusta ja tarkastuksia 
• kivääriammuntaa 
• viihdytystilaisuuksia valistustalolla 
• tienkorjaustöitä 
• ahkioiden, suksien ja rekien tervausta 
   Krh.K/JR31 spk 11353 

Vaihtelua rintamalle toi 5.4.42 
pakkolaskun tehneen ryssän koneen 
etsintä. Krh.K-komppanian miehet 
löysivät sen melko ehjänä Rukajärven 
länsirannalta. 
 

Kapteenin arvoinen ohjaaja oli 
haavoittunut vaikeasti käteen. Hän ei 
antautunut vaan ampui itsensä. 

5.4.42 oli kunniakas  päivä 
ilmavoimille, sillä Rukajärvellä 
ammuttiin alas 17 vihollisen 
konetta omien tappioiden 
ollessa 0. 



Krh.K/JR31 kotiutus !? – EI TOTEUTUNUT 

14.DE tsto III spk 6112 s.198 

Krh-komppanian tehtävät 
heinäkuulle -42 olivat 
lähinnä jv-komppanian 
toimintaa kuten seuraa-
vassa on kerrottu 

14.D:n esikunta ehti 3.4.1942 

tehdä esityksen kranaatinheitin-

komppanian (Krh.K/JR31) ja 

tykkikomppanian (Tyk.K/JR31) 

kotiuttamisesta, jos 12.Pr jää 

divisioonan käyttöön.  

Päämajan käsky 17.4.1942 

kuitenkin siirsi 12.Prikaatin 

Paateneeseen pois 14.D:n 

käytöstä. Siirto tapahtui tosin 

vasta kuukauden kuluttua 

huonojen keliolosuhteiden 

vuoksi. 



Ylennyksiä siirtoja 

Komppanian päälliköstä 
Veikko Haapalaisesta tuli 
kapteeni 22.5.1942 

Raskaan joukkueen johtaja Eino 
J. Honkanen ylennettiin 
luutnantiksi 22.5.1942 ja hän 
siirtyi 1.7.1942 III/JR31:n 
pastoriksi.  

Vänrikki Erkki Riisiö 
tuli komppaniaan 
13.9.1941. Ylennys 
luutnantiksi 20.9.1943 

Vänrikki Eino Pirhonen 
tuli komppaniaan 
6.11.1941. 
Ylennys luutnantiksi 
22.5.1942 



Taustavarmistus Ontrosenvaarassa 

19.5.42 – 14D:n käsky 
uudelleenryhmityksestä: 
 ……… Osasto Leppälax 
(III/JR31, Tyk.K/JR31 sekä 
Krh.K/JR31) on 
Ontrosenvaarassa ja varmistaa 
Tsirkka-Kemijoen, Rukavaaran 
sekä Tiiksjärven 
lentotukikohdan. Vaihdot 
oltava loppuunsuoritetut 
25.5.42 mennessä. 
Peitepiirrokset ryhmityksistä 
27.5 mennessä. 
 

Maaliskuussa 1942 saapui Sallan suunnalta 14.divisioonan käyttöön 12.prikaati. Prikaati majoittui 

Ontrosenvaaran ja Merunkylän väliseen maastoon, ja  tehtäväksi tuli  Tsirkka-Kemijoen varmistus. 

Prikaati rakensi alueelle 11 kpl parakkeja, 192 hirsikämppää, 16 pahvitaloa, 50 pahvitelttaa, 75 

tallia, 29 saunaa ja 47 varastosuojaa.  

III/JR31 spk 11379 s.3 



Selustavarmistus Ontrosenvaarassa 

Kartta: 14.DE tsto III spk 6118 s.175 

Vahvennettu III/JR31 
marssi käskyn mukaan 
16.5.42 aikana 
Ontrosenvaaran ja 
Merunkylän väliseen 
maastoon 12.Prikaatin 
rakentamiin 
majoituspaikkoihin.  
 

Suurin osa rakennuksista 
oli heikosti rakennettuja, 
mutta näin suuresta 
määrästä valikoiden 
saatiin välttävä majoitus 
kaikille yksiköille.  
 

Tsirkka-Kemijoella olevat 
kenttävartiot olivat 
telttamajoituksessa. 



Selustavarmistus Ontrosenvaarassa 

Krh.K/JR31:n tehtävät  16.5-20.7.1942 
 

• KV1:n miehitys (1+3+10) 
• siltavartio (1+12) 
• Novinkajärven partio (1+4) 
• Tsolman kylän partio (1+9) 
• Kiimasjärven partio (1+4) 
• Kulovartiot vuorollaan 
   (partioiden vahvuudet vaihtelivat) 
 

   Krh.K/JR31 spk 11353 



Jälleen kotiutuksia – nyt 1906-1908 synt. 

23.6.42 – 14D:n käsky s.1906-1908 alipäällystön ja miehistön kotiuttamisesta jalkaväestä 
ja kev.joukoista: 14.D kotiuttaa jalkaväessä ja kevyissä joukoissa palvelevat vv.1906-1908 
syntynyt päällystö ja miehistö.  14.DE tsto III spk 6112 s.226-231 

Krk.K/JR31:n sotapäiväkirjasta: 
• 30.6 vuosina 1906-1908 syntyneiden 

täisauna ja alustava lääkärintarkastus. 
• 1-2.7 v. 06-08 syntyneille perusteellinen 

varustarkastus. 
• 3.7 kotiutettavat luovuttivat tehtävänsä 

seuraajilleen. 
• 4.7 kotiutettavien lähtöjuhla kanttiinissa. 
• 5.7 lähteville komppanian päällikön hyvästit 

pienen puheen kera. 
• 5.7 autokaravaani  Suomea kohden vieden 

40 miestä yksiköstä iloisin mielin siviiliin. 
• 18.7 tuli komppanialle täydennysmiehistöä 

12 aliupseeria ja 75 miestä. 
 

 Krh.K/JR31 spk 11353 

Komppanian perustamisvaiheen 
154 miestä oli jäljellä 34 miestä 
(1909-1911 syntyneet). 
- 30 Valtimolta 
-   4 Nurmeksesta 



Partiomatka osoitti vaarallisuutensa 

7.7.42 klo 13.46 palasi alik. E.Juntusen 
Kiimasjärven partiosta hänen lisäkseen alik. 
E.Heikkinen ja stm. E.Timonen pitkän harhailun 
perästä. Ryssät oli saartaneet Kiimasjärven 
kylän ja hyökkäsivät sinne n. klo 4.00 maissa 
6.7.42. Kolme pelastunutta olivat kalassa 
järvellä ja pääsivät pakenemaan salojen poikki  
Repolan – Rukajärven tielle, josta autolla 
tänne. Pakenijoita  ryssät ajoivat takaa 3 
tunnin ajan häipyen sitten. Kylässä oli 4 tämän 
partion jäsentä ja 6 miestä vakinaista vartiota. 
Syntyi  laukaustenvaihto, jonka kuluessa kaikki 
luultavasti tuhoutuivat poispäässeitten arvelun 
mukaan. Siten on kaksi yksikkömme miestä 
alik. V.J.Karjalainen ja U.Karjalainen 
tietymättömissä.  
 

Myöhemmin partio löysi alik. Vilho Juho 
Karjalaisen ruumiin, mutta ei U.Karjalaisen. 
Hän lienee joutunut vangiksi. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Neuvostoarkisto kertoo …. 

……..…………………... 

Krh-komppanian Uuno 
Karjalainen oli otettu 
vangiksi, kuulusteltu ja 
teloitettu. 
 
”Punaisen Äänisen” 
raportti on aika 
yliampuva, sillä 
suomalaisilla ei ollut 
Kiimasjärvellä varus-
kuntaa. Paikkaa mie-
hitti vain muutama 
Ilmavalvontakomppa-
nian miestä. Heidän 
lisäkseen oli paikalla 7 
Ontrosenvaara – Kii-
masjärvi yhteyspar-
tion miestä. 
 
Tapahtuman jälkeen 
siirrettiin Kiimasjärvi – 
Luvajärvi alueelle 
AHSP:n yksi komppa-
nia. 



Ontajärvelle Rj.P6:lle alistetuksi 

16.7.42 – 14 D:n käsky III/JR31:n 
joukkojen siirrosta Rj.P6:lle:  
 

Saatuaan täydennyksen siirtää 
III/JR31 yhden kk-joukkueen sekä 
Krh.K/JR31:n  Rj.P6:lle, jolle ne 
alistetaan kaikissa suhteissa.  
Siirto oltava loppuun suoritettu 
21.7.42 mennessä.  
14.DE tsto III spk 6112 s.242 ja s.249 

20.7 komppania kuormattiin 
10:een kuorma-autoon, siirryttiin 
Ontajärvelle ja ilmottauduttiin 
Rj.P6:n komentajalle. Majoituttiin 
telttoihin, suoritettiin tuliasema- 
ja tj-paikkatiedustelu. 
23.7 molemmat joukkueet 
siirtyivät tuliasemiin, mittasivat 
kannon ja vetivät yhteydet sekä 
suorittivat tarkistusammunnat.  
Krh.K/JR31 spk 11353 



Krh-komppanian asemat Roksjärven lohkolla 



Krh.K asettuu taloksi Ontajärvelle 

Aloitettiin heti kämppien 
rakentaminen. 14.8.42 pääsi koko 
komppania sisämajoitukseen. 
 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Alistus Rj.P6 (myös huolto), henkilöasiat III/JR31 



Näissä asemissa oltiin kaksi vuotta 



2.9.42 Ontajärven taistelu 

2.9 klo 4.55 hälytys. Ryssä hyökkäsi Sauman ja 
Heikin kohdilta ankarasti tullen aina piikkilangalle 
saakka. Kumpikin krh-joukkue osallistui torjunta-
taisteluun tykistön kanssa. Päivän kulutus oli 188 
kranaattia, ja ne tuhosivat Heikin edustalla pk-
pesäkkeen, pikkuvekun, tulenjohtueen ja miehis-
töä sekä Saumassa kk-pesäkkeen ja yksityisiä 
miehiä toistakymmentä. 
Myöhemmin selvisi, että yritykseen osallistui 2 
pataljoonaa ryssiä ollen 2 komppaniaa nyt 
tulessa. 
 

  Krh.K/JR31 spk 11353 

2.9.42 hyökkäsi  vihollisen merijalkapataljoonan 
osasto veneillä Ontajärven yli Ontajärven kylään. 
Kovien taistelujen tuloksena saatiin vihollinen 
tuhottua täydellisesti – 142 kaatunutta, 5 vankia 
ja yksi pelastunut. Omat tappiot 19 kaatunutta ja 
37 haavoittunutta.   Rj.P6 spk 21193 s.40-59 
 

Tämä toiminta tuki vihollisen kahden pataljoonan 
hyökkäystä Ontajärven  pohjoispäähän 
kenttävartioita vastaan. 



Urheilu- ja harrastustoiminta 

Krh.K:n spk:ssa kilpailulajeja mm: 
 

• Moniottelu: 100m, kuula, pituus 
 

• Hiihtokilpailu matka 9 km, josta 5,5   km 
veryttelytaival ja 3,5 km pikataival. 10% 
veryttelytaipaleen ajasta huomioitiin. 

 

• Hiihtoammuntakilpailut 
 

• Käsikranaatinheitto 



Puhdetyöt, ajanviete 

Pääasiassa puhdetöiden materiaalina 
käytettiin puuta. Myös pudonneiden 
venäläiskoneiden alumiini oli niin haluttu 
materiaali, että sen kerääminen kiellettiin. 
 

• Henkilökohtaiset puhdetyöt 
• Puhdetyökilpailut 
• Asevelitalon hirret ja laudat 
• Kotiseudulle kirvesvarsia ja sahanpääpuita 



Turina-Tupa -- kanttiini ja viihdekeskus 

Turina-Tupa valmistui jolukuussa 1942, siinä 
oli penkeillä varustettu sali näyttämöineen, 
kirjastohuone ja keittiö. Parhaillaan tupaan 
mahtui 200 henkeä. 
Turina-Tuvassan mm: 
• Juhlat kuten juhannus, vappu … 
• Jumalanpalvelukset 
• Viihdytystilaisuudet 
• Koulututustilaisuuksia 
• Päivittäen lotta-kanttiini 



Koulutustoimintaa 

12.11.1942 Krh-kurssit  
Rukajärvellä. Kompp.päällikkö 
suuntauspuuhissa 

• 16-22.8.42 kapt. V.Haapalainen rintamaupseerien kursseilla 
• 11-20.11.42  kapt. V.Haapalainen krh-kursseilla Rukajärvellä 
• 20-30.11.42 vänr. E.Riisiö krh-kursseilla Rukajärvellä 
• 15-17.2.43  kapt. V.Haapalainen ja vänr. P.Pesonen krh-kursseilla Rukajärvellä 
• 17-20.2.43  vänr. E.Riisö ja J.Roppola krh-kursseilla Rukajärvellä 
• 18-21.6.43  kss-kurssit Turina-Tuvassa, puolet vahvuudesta 
• 21-24.6.43  kss-kurssit Turina-Tuvassa, loput vahvuudesta 
• 26.3-25.4.43  vänr. P.Pesonen rintamaupseerikursseilla Tiiksjärvellä 
• 21-25.4.44  vänr. J.Roppola kss-kursseilla Tiiksjärvellä 
• 22-25.4.44  kapt. V.Haapalainen komp.pääll. kursseilla Tiiksjärvellä 
• 15-20.5.44  vänr. P.Pesonen kss-kursseilla Tiiksjärvellä 



Krh-kurssin lukujärjestys 

KA:n dogumentti 



Tiiksjärven koulutuskeskuksen vieraskirja 

Ev.luutn. Väinö Partisen arkisto 



Krh.K:lle 
tulenjohtoupseerit 

vänr. Paavo Pesonen 
vänr. Jorma Roppola 

Ontajärven 
lohkon 
joukkojen 
lomatilasto 

KA:n dokumentti 



Esimerkki tulitoiminnasta 

• 8.9.43  Klo 8.53 hälyytti "Koli" tulitukea "Sumun" 
maastoon sinne törmänneen n. 50 miestä 
käsittävän vih. osaston torjumiseksi. Tulenjohto 
suoritettiin jv:n antamien tietojen perusteella. 
"Kolin" puusta koko vih. porukka näkyi selvästi. 
Ammuttiin peite klo 8.56 p=9393 i=0214. Klo 9.01 
peite p=9414 i=0223 ja samaan paikkaan tuli isku 
kahdella heittimellä klo 9.05. Klo 09.14 pistemaali 
lisäkorjauksella p=9409 i=0213 sekä klo 9.22 
p=9404 i=0222. Tähystystiedot ilmoittivat 
osuneen paikoin hyvin mm. pari kertaa keskelle 6 
miehen porukkaa. Havainnoista päättäen vih. 
tappiot n. 25% kaatuneisna ja haavoittuneet 
lisäksi. Erittäin onnistunut suoritus, josta maj. 
Tuulensuu lausui kiitoksensa. 

• 8.9.43  Kapt. Haapalainen ja luutn. Pirhonen Kolin 
ja Valamon maastossa tarkistamassa uusia 
maaleja sekä partioimassa 8.9 taistelun jälkiä, 
jolloin todettiin osumien onnistuneisuus. 

Komppanianpäällikkö ja Viva - ystävykset 

Krh.K/JR31 spk 11353 



Upseerit pitkäaikaisia 

15.4.1943 Krh.K/JR31:n komentoporras  
vasemmalta ltn. Eino Pirhonen, vänr. Paavo 
Pesonen, kapt. Veikko Haapalainen, vänr.  
Jorma Roppola ja ltn. Erkki Riisiö – sekä 
Jermu 

Kapt.      Veikko Haapalainen    s. 1914     17.6.1941 – 12.11.1944 
Luutn.    Eino     Pirhonen           s. 1910     6.11.1941 – 11.11.1944 
Luutn.    Erkki    Riisiö            s. 1920     13.9.1941 – 12.11.1944 
Vänr.       Paavo Pesonen            s. 1921       1.1.1943 – 12.11.1944 
Vänr.       Jorma Roppola            s. 1922       1.1.1943 – 12.11.1944 

KA:n dokumentti 



Puolustus- ja tukilinja 

14.D:n käsky puolustusryhmityksestä 16.5.1943: 
 14.DE tsto III spk 6119 s.14 

Vahv. Rj.P6 puolustaa Ontajärven lohkoa. Lohkon 
puolustuksen on nojauduttava kiinteisiin puolus-
tusasemiin alueella Ontajärven kylä – v.s. koord. 
8700 ja p.s. 0700 – Petralammet. Joukot: Rj.P6, 
kk.j./4./JR10, 13./JR31, 16.Tyk.K ja 5./KTR18. 
Lohkon reservinä 14.D:n kaukopartio-osasto. 

Krh-komppanian tehtävänä oli rakentaa 
tukilinja 



Ontajärven lohkon johtoporrasta 

Rj.P6:n komentajat Ontajärvellä 
Maj. Matti Murole 
Kapt. Einari Kakko (sij.) 
Maj. Ville Tuulensuu 
Maj. Matti Murole 



Tarkastuskäyntejä 

•   1.2.43     komentaja maj. W. Leppälax tarkasti yksikön 
• 12.3.43    ev.luutn. Sulo V. Susi tarkasti komppanian 
• 18.8.43    kenr.luutn. Hägglund ja kenr.maj. E.J. Raappanan seurassa tarkasti Juman tukikohdan 
• 24.8.43    ev.luutn. Lönn ja maj. Tuulensuu maj. Tilluksen seurassa tarkasti yksikön hevoset 
• 10.2.44    ev.luutn. Idänpää-Heikkilä tarkasti tuliasemat 
• 5-6.4.44   maj. Murolen tarkastuskäynti 
           13./JR31 17543 



Hyökkäys AV Himoon 

4.12.43  yöllä vihollinen tuli 
kahdelta eri suunnalta  10-15 
ja 5-10 ryhminä aliupseeri-
vartioon purkaen aukon 
miinakenttään ja katkoen 
piikkilankaesteen langat. 
Venäläiset pääsivät majoi-
tuskorsun sisälle saakka, 
mutta korpraali Karhun 
uroteko pelasti porukan.   
Vartiossa ollut AV Himon 
päällikkö löytyi kaatuneena 
ja kämpässä olleet kaikki 
neljä sotilasta haavoittuivat. 
 

Rj.P6 spk 21195 s.69-70 



Divisioonan 
kokoonpanomuutos 3.44 

Divisioonan jalkaväkijoukoissa 
asemasodan aikana 
tapahtuneet muutokset. 
Vuoden 1942 kotiuttamiset 
sinisellä ja vuoden 1944 
kokoonpanomuutokset 
sinisellä katkoviivalla. 
  

Jatkosodan historia osa 4 s.154 

Päämajan käskyllä määrättiin vanhennettu pataljoona 
tasaussiirroin taistelukelpoisuudeltaan samanarvoiseksi 
kuin divisioonan nuorennettu jalkaväki. 
Uudelleenjärjestelyn tavoitteena oli yhtenäistää 
divisioonien kokoonpanoksi kaksi kolmipataljoonaista 
jalkaväkirykmenttiä, yksi erillinen pataljoona, kaksi 
tykkikomppaniaa ja yksi kranaatinheitinkomppania, 
kolmipatteristoinen kenttätykistörykmentti, raskas 
patteristo, ilmatorjuntakonekiväärikomppania, 
pioneeripataljoona, viestipataljoona, 
kaasusuojelukomppania ja huoltoyksiköt. 
 



JR31 poistuu nimistä lopullisesti 

4.4.44 – 14D:n käsky muutoksista joukkojen alistuksissa ja nimissä:  
• III/JR31 on määrätty 14.D:n orgaanisesti erilliseksi pataljoonaksi ja sen nimi on Er.P.24.  
• Krh.K/JR31 tulee olemaan 14.D:n orgaaninen kranaatinheitinkomppania ja saa nimen 

24.Krh.K.  
• Tyk.K/JR31 tulee olemaan 14.D:n orgaaninen tykkikomppania ja saa nimen 42.Tyk.K. 

Tämän johdosta D:lla tulee olemaan kaksi tykkikomppaniaa 22.Tyk.K ja 42.Tyk.K.  
• Uudet nimet astuvat voimaan 10.4.44.  
 14.DE tsto III spk 6129 s.4  

Kranaatinheitinkomppanioita nimettiin 1943 
alkaen myös pataljoonan 13 komppaniaksi. 
Tämän kertomuksen Krh-komppania löytyy 
aikakirjoista näin ollen nimillä: 

• Krh.K/JR31 
• 13./JR31 
• 24.Krh.K 

Peiteluku säilyi koko ajan samana = 4215 
(1-joukkue  Tahkokoskella  kesä-44 peite 4216) 

Tasaussiirtojen tuloksena  tuli 
13-17.4.1944 komppaniaan 86 
uutta miestä ja saman verran 
siirrettiin pois. 
 

24.Krh.K spk 17543 
 

Alkuperäisistä miehistä oli 
jäljellä enää komppanianpääl-
likkö ja 6 miestä. 



24.Krh.K:n tehtävät ja 
miehistö  

KA:n dokumentti 



Peitenimet muuttuivat useamman kerran 



Rj.P6 Nuokkijärvelle, Er.P24 tilalle 

9.5.44 – 14.D:n käsky muutoksista div. ryhmityksessä:  
Vahv.Er.P24 siirtyy Ontajärvelle ja ottaa vastaan Rj.P6:n tehtävät. Joukot Er.P24, 22.Tyk.K, 
24.Krh.K, 5/KTR18, D:n kaukopartio-os. Rj.P6 ottaa vastaan Er.P7:ltä Nuokkijärven lohkon 
varmistustehtävät. Sille alistetut yksiköt jäivät entiselle lohkolle alistettuna Er.P24:lle. Uusi 
ryhmitys oltava valmis 31.5.44.     14.DE tsto III spk 6129 s.5  

Krh.K/JR31 > 24.Krh.K lähes 
kaksi vuotta kestänyt 
alistus Rj.P6:lle päättyi. 
Asemat ja rintamavastuu 
säilyivät entisellään myös 
Er.P24:lle alistettuna. 
 

Komppanian tehtäväksi tuli 
tukilinjan vahvistaminen ja 
uusien tuliasemien teko 
kummallekkin joukkueelle. 
 

24.Krh.K:n spk 17543 



Komppania jakautuu Klyyssinvaaraan ja Tahkokoskelle  

8.7.44 Yksikkö sai käskyn, jonka mukaan II-joukkue ja toim.joukkue irroitetaan ja 
siirretään Klyysinvaaraan Er.P7:lle alistettuna. I-joukkue jää paikoilleen edelleen 
Er.P24:lle alistettuna. 

8.7.44 klo 17.00 läksi kuljetus-
kolonna: 4 autoon miehistö, 4 
autoon heittimet, ammukset, 
viestivälineet, 2 kärryä, 3 
hevosta, kenttäkeittiö. Reitti 
Ontajärvi – Lieksa – Klyyssin-
vaara, jonne saavuttiin 9.7 klo 
20.38 (n. 440 km, n.28 tuntia) 
 

8.7.44 klo 12.00 läksi 
hevoskolonna marssille 
Ontajärvi – Repola – Lentiira – 
Klyysinvaara. Perille saavuttiin 
15.7 klo 13.10 (7 vuorokautta) 
 
24.Krh.K:n spk 17543 



Vihollinen torjuttiin, alistus vaihtui tiheään 

 24.Krh.K alistettuna: 
•  8-15.7  Er.P7  
•  15-17.7  Os.Partinen 
•  17.7-11.8  II/KTR18 
•  11.8-28.9 Er.P7 
 

24.Krh.K:lle alistettuna: 
•  30.7-11.8 Krh.J/Er.P7 
•  30.7-11.8 Krh.J/Er.P24 

II AK:n vetäytyessä Karhumäestä ja vihollisen 
edetessä oli muodostumassa aukko, josta vihollinen 
yritti Porajärven kautta edetä Lieksaan ja Repolaan.  
Sen estäminen jäi 14.D:n tehtäväksi. 
 

Vahvistettu Er.P7 siirrettiin 8.7.44 Klyyssinvaaraan.  
Porajärveä kohti oli etenemässä kaksi neuvosto 
divisioonaa, jolloin tilanne kävi vakavaksi. 
Klyyssinvaaraan siirrettiin lisää joukkoja nyt Er.P24 ja 
II/KTR18, jotka saapuivat perille 14.8.44. Kaikista  
näistä joukoista muodostettiin Osasto Partinen. 
 

Taistelut huipentuivat 15-20.7 väliseksi ajaksi, ja 
vihollinen saatiin pysäytetyksi. Vihollisen pääjoukot  
kääntyivät nyt länteen kohti Kuolismaata rakentaen 
uutta tieuraa. 27.7.44 Er.P24 (paitsi Krh.J) siirrettiin 
Ilomantsin rintamalle. 11.8 myös Krh.J/Er.P24 
siirrettiin pois Klyyssinvaarasta. 
 

Klyysinvaaraan muodostui kenttävartiolinja, jossa 
käytiin asemasotaa aselepoon saakka. 
Vihollisen partiotoiminta selustassa oli vilkasta. 
 

Er.P7:n spk ja Ermei Kanninen ”Vuodet myrskyn varjossa” 



Krh.K:n asemat Klyyssinvaarassa 

Er.P7:n spk 

11.7.44 määriteltiin etulinja ja tj-paikat 
12.7.44 tuliaseman ja toim.joukk.majoituspaikka 
17.7.44 tuliasema uuteen paikkaan  
 

Kiivainta puolustustaistelua 21.7 saakka, sen 
jälkeen jatkuvaa asemasotaa 14.8 saakka. 
Loppuaika satunnaista tulitusta. 



I-joukkue Tahkokoskella 

2.8.44 krh-komppanian I-joukkue 
sai käskyn siirtyä Ontrosenvaara 
– Merunkylän maastoon, josta 
siirryttiin tuliasemiin Elovaaran 
kylän eteläpuolelle. 
 

Tahkokosken taistelu oli krh-
joukkueelle raskas, sotamiehet 
Aaro Räisänen ja Lauri Dufva 
kaatuivat sekä mm luutn. Erkki 
Pirhonen ja vänr. Jorma Roppola 
haavoittuivat. Koska joukkueen 
molemmat upseerit olivat poissa 
pelistä, komennettiin JR52:sta 
kaksi upseeria tilalle. 
 

3-17.8 aikana oli ammuskulutus 
yhteensä 1.397 kranaattia. 
Aselepoon 5.9.44 asti oli 
joukkueelle koulutusta ja 
tukikohtapalvelusta. 
 

24.Krh.K spk 17543 

10.9 alkoi kotiutusmarssi Ontrosenvaara – Tiiksjärvi – 
Kuhmo (13.9) – Sotkamo (27.10) – Valtimo 28.10  

Neuvostoliittolaisen 27.D:n hyökkäys 14.D:n  sivustalle Tahkokoskelle ja Ontrosenvaaraan 2-4-8.1944  



Aselepo 5.9.1944  

4.9 klo 6.15 saatiin käsky vihollisuuden lopettamisesta klo 7.00 Suomen aikaa. Klo 7.00 
täysin rauhallista ja luultiimpa todellakin sotimisen loppuneen.  
5.9 klo 1.20 aloitti vihollinen meille suurena yllätyksenä tyk- ja krh-tulen Kummun ja Tikka-
lammen maastoon. Keskityksen kestäessä n. ½ tuntia. Klo 8.00 lopettivat venäläiset 
vihollisuudet suunnallamme venäläisen upseerin käydessä siitä ilmoittamassa. 
24.Krh.K:n spk 17543 

Eturivissä toinen 
oikealta 24.Krh.K:n 
komppanian päällikkö 
kapteeni Veikko 
Haapalainen 

Kuva kirjasta: Vuodet myrskyn varjossa / Ermei Kanninen 



Välirauha 19.9.1944, uusiin asemiin 

19.9 klo 12.00 alkoi välirauha Venäjän 
ja Suomen välillä. Rauha otettiin 
vastaan tietoisena, että ehdot tulevat 
olemaan enemmän kuin raskaat. 
 

20.9 klo 17.00 alkoi marssi kohti 
kotimaan kamaraa. Valtakunnan raja 
ylitettiin 23.9 klo 11.15 ja majoituttiin 
vielä kahden tunnin marssin jälkeen 
Louhipuron maastoon. 
 

24.9 Heittimet asemiin sekä maali, tj-
paikkojen ja etulinjan tiedustelu 
suoritettiin. Yhteydet vedettiin ja 
maalit laskettiin. 
 

25-27.9 Aseiden puhdistusta ja 
tarkastuksia, majoitusalueen 
kunnostamista, saunomista. 
Louhivaaran asukkaita autettiin 
perunoiden ja muiden juureksien 
nostamisessa. 
 

24.Krh.K:n spk 17543 



Asemissaolo jatkuu … 

28.9 maj. Seitamon kiitospuhe. Alistus Er.P7:lle loppui ja yksikkö alistettiin I/JR10:lle. 
 

30.9 siirto Kuottiin lammen maastoon , majoittuminen  ja viestiyhteyden veto. 
2.10 I/JR10:n kev. krh-joukkue ja 5/KTR18 alistettiin taktisesti kapt. Haapalaiselle. Maasto-, 
maali-, ja tj-paikat tiedusteltiin ja tuliasemien rakennustyöt käynnistettiin. 
 

18.10 Uramo-Lehmivaara-Viisikkojärven linjan tiedustelun jälkeen marssittiin 17 km 
Viisikkojärven maastoon, jonne majoituttiin. Varustustöitä Viisikkojärven linjalla. 
 

26.10 marssi Lieksaan, matkaa kertyi 28 km. 27.10 junakuljetus Valtimolle. 
 

   24.Krh.K spk 17543 

14.DE:n spk 



Kotiuttaminen 

27.10 majoituttiin Valtimon  Työväentaloon. 
28.10 Tahkokosken taisteluissa ollut I-joukkue saapui Sotkamosta ja majoittui Valtimon 
seurojentalolle. Yli kolmen kuukauden eron jälkeen yksikkö yhtyi. 
 

30.10-6.11 maanviljelystöitä  kirkonkylän ympäristössä.  Töitä kertyi 205 työpäivää 
käsittäen 44 eri autettavaa torpparia. Maksuna kertyneet varat 9.075,- mk lahjoitettu 
Valtimon aseveliyhdistykselle. 
 

8.11 hajapiiriläiset  46 miestä kotiutettiin. 
9.11 kotiutettiin Kainuun sot.p:n miehet. 
11.11 komennuskunta 1+4+5 kotiutettiin  loppuselvityksen jälkeen. 
 

24.Krh.K:n spk 17543 
 

Komppanian sotatie 3 vuotta, 4 kuukautta, 27 päivää oli päättynyt !! 
 



Perinnepäivä Nurmeksessa vuosittain 17.6 

Kainuun Tykistörykmentti 
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta 



Perinnetyö: Sotatietaulu Jyrkänkosken näyttelyyn 



Perinnetyö: Kainuun tykistörykmentti 
kranaatinheitinkomppania 

Krh.K/JR31:n sotatietaulun paljastus 21.9.2012 



Perinnetyö: matkat sotahistoriallisille paikoille 

Matkareitit: 2011 etulinjalle ja 2014 tukilinjalle (Krh.K/JR31) 

Krh-komppanian komentokämpän jäänteet 

120 mm heittimen ”muistomerkki” oli vielä pystyssä 



Perinnetyö: 26.8-15.10.2014 näyttely, Nurmeksen museo 
 Veikko Haapalainen jatkosodassa –  

puhdetöitä ja valokuvia Rukajärven suunnalta 



Perinnetyö: Nurmeksen Kötsin museon pysyväisnäyttely  

Krh.K/JR31:n sotatietaulu 


