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JR 27:n perustaminen
•

Perustetaan Pohjolan Suojeluskuntapiirin. Komppaniat
pitäjittäin, joukkueet kyläkunnittain.

•

Osa 9. Divisioonaa, rykmentti keskitetään Kemin ja
Veitsiluodon alueelle lokakuussa.

•

Divisioonan tehtävä Päämajan reservinä Pohjois-Suomessa.
Varareservi pohjoisessa, mutta kuitenkin kiinni
rautatieverkossa pikaista siirtämistä varten.

JR 27:n perustaminen
•

Rykmentin komentajat pääasiassa Suojeluskunnan
organisaatiosta, erityisesti rykmentinkomentaja ja
komppianpäälliköt.

•

Kyseessä on reserviläisrykmentti. Mobilisoidun
siviiliyhteisön hierarkia pysyy lähes muuttumattomana.

•

Upseerit ovat siviiliyhteisön johtajia, kuten pappeja,
kansakoulunopettajia ja metsätyönjohtajia. Aliupseerit
Suojeluskunta-aktiiveja, ammattinimikkeen haltijoita ja
suurtilallisia. Miehistö suurelta osin työmiehiä,
metsätyömiehiä, viljelijöitä ja poromiehiä.

JR 27:n perustaminen
•

Päämajan reservinä divisioona vastaanottaa varusteita järjestyksessä
viimeisenä.

•

Lisäksi JR 27 lähtee divisioonan viimeisenä osana rintamalle. JR 26, JR
25 ja JR 40 kaikki lähteneet ensin ja vieneet mukanaan varusvarastot.

•

Seurauksena JR 27 varustetaso on kenties kenttäarmeijan heikoin:
 Vaatevarustus heikkoa, paljon paleltumia ensimmäisinä viikkoina.

 Ei telttoja, kenttäkeittiöitä, kenttäpuhelimia tai kenttätykkejä.
 Kompansseista ja kiikareista pulaa. Konepistooleja ja pikakivääreitä
muutamia.
 Kivääreistä pulaa, henkilökohtaiset aseet riisutaan erikoismiehiltä ja
upseereilta. Rintamallekuljetuksen aseita hommataan epävirallisia
reittejä. Miehet ostavat jopa metsästysaseita aseikseen.
Ensimmäisissä taisteluissa aseettomia miehiä ja haulikoita.
 Sukset ja lumipuvut löytyivät kaikille kuljetuksen aikana.
Konekiväärit ja kranaatinheittimet löytyvät.

Suomussalmen taistelu
•

JR 27 Siilasvuon vastahyökkäyksen selkärankana. Hyökkäyksen suurin
ja iskukykyisin osasto.

•

Tehtävänä hyökätä Haukiperän ylitse, katkaista Raatteen huoltotie,
vallata kirkonkylä ja tuhota vihollinen.

•

PST-aseiden ja tykistön puute tuottavat suuria ongelmia.
Panssarivaunut ja linnoitetut asemat joudutaan kiertämään. Metsäisillä
alueilla hyökkäyksen alussa tämä onnistuu, kirkonkylän ympäristössä
enää ei.

•

Myös johtajien kokemattomuus tulee hyökkäyksessä esille.
 Eksymisiä ja harhaanhiihtoja.

 Huollon täysi unohtuminen. Esimerkiksi 7. Komppania 10.-15. Joulukuuta
ilman ruokatäydennystä, vaihtoa tai telttoja etulinjan lumikuopissa.
 Hyökkäyksiä epäedullisissa olosuhteissa. Erityisesti kirkonkylän laitamilla
hyökkäykset usein rynnäkköjä aukean ylitse, jopa konekiväärejä vastaan.

Suomussalmen taistelu
•

Epäonnistuneet hyökkäykset kirkonkylään monen Lapin
kunnan verisimpiä sodan päiviä. Esim. 16.12. Kittilän
kunnasta (7. Komppania) kaatuu tai haavoittuu
komppanianpäällikkö, yksi vänrikki, komppanianvääpeli,
joukko ryhmänjohtajia ja toistakymmentä sotamiestä.

•

Hyökkäykset keskeytetään ja kirkonkylää ryhdytään
piirittämään. Taistelut pohjoisempana ratkaisevat
tilanteen ja vihollinen vetäytyy Kiantajärveä pitkin pois.

•

JR 27 ei havaitse ja ehdi häiritä vihollisen vetäytymistä.
Rykmentti osallistuu Hulkkoniemen puhdistukseen,
mutta siirtyy parin päivän sisään Raatteentien suuntaan.

Raatteentien taistelu

Raatteentien taistelu
• Kirkonkylän taistelun ratkettua Siilasvuon joukot iskevät
Raatteentien ukrainalaisia vastaan.
• Kuva on kirjastani. Eri osastojen hyökkäyssuunnat ja asemat
taistelun vastahyökkäyksen alkaessa. Vihollisdivisioona on
tien varrella etupainotteisesti Haukilan ja Karilan talojen
ympäristössä. Vahvennettu JR 27 saa tehtäväkseen hyökätä
juuri näiden joukkojen selustaan.
• Tehtävää helpottaa se, että rykmentti on keskitetty verrattaen
pienelle alalle
• Hyökkäys sujuu aluksi hyvin. Tie saavutetaan ja murrostetaan
ensimmäisen hyökkäysvuorokauden aikana.
• Vihollisen tulivoiman takia pitävää saarrostusrengasta ei
kuitenkaan saada aikaiseksi. Varsinkin tien pohjoispuoli pysyy
Haukilan motin kohdalla auki.

Raatteentien taistelu
• Rykmentin viikon mittainen taistelu Haukilan motin
ympäristössä on liikkuvaa sotaa. Iskuja vihollisen tukikohtiin
ja usein irtaantuminen kauemmas lepäämään. Huolto toimii
paljon paremmin kuin aiemmassa hyökkäyksessä.
• Viikon taistelun ja erityisen kovan pakkasjakson jälkeen
Haukilan motti laukeaa pohjoisen korpeen.
• Kuten koko Raatteentiellä, myös Haukilassa saavutettu voitto
on merkittävä. Vihollinen tuhottiin ja sotasaalista saatiin
paljon. Rykmentti joutui kuitenkin myös koviin taisteluihin ja
joidenkin komppanioiden kokemat tappiot olivat tuntuvia.
• Haukilan motin siivouksen jälkeen rykmentti siirrettiin
lepoon. Levon aikana rykmentin peräpohjalainen ilme
muuttuu, kun se saa miehistötäydennystä muualta Suomesta.
Erityisesti Keski-Suomesta, kun sikäläinen Kevyt Osasto 22
hajoitettiin rykmentin täydennykseksi. Täydennyksen
jälkeenkin komppaniat ovat selvästi vajaalukuisia. Erityisesti
upseereista on pulaa.

Kuhmon
taistelu

•

JR 27 siirtyy Siilasvuon mukana Kuhmoon. Rykmentti saa jälleen keskeisen tehtävän
vastahyökkäyksessä.

•

Rykmentti Kuhmon vastahyökkäyksen itäisin joukko-osasto, saa tehtäväkseen kaksi erillistä
tavoitetta, luoda Saunajärvelle motti ja työntää varmistus itärajan suuntaan Löytövaaraan.

Kuhmon taistelu
•

Rykmentin voimat eivät riitä toteuttamaan aiottua hyökkäystä
onnistuneesti. Tie saadaan poikki ja I ja II Pataljoona saavuttavat
Saunajärven, mutta eivät onnistu lyömään vihollista siellä.

•

Samalla III Pataljoona suuntaa Löytövaaraa kohti, mutta törmää matkalla
vihollisen varustettuihin asemiin sekä Reuhkan että Loson ympäristöissä.
III Pataljoona ei pysty yksin kunnolla saartamaan saati tuhoamaan
kumpaakaan asemaa. Löytövaara jää täysin saavuttamatta.

•

Vasta merkittävien JR 65:ltä saatujen vahvistusten jälkeen pystytään
Löytövaara miehittämään ja motit jotenkuten eristämään.

•

Dolinin hiihtoprikaatin hyökkäys Kiekinkosken kautta rykmentin selustaan
sekä Löytövaaraan painostus imevät joukkoja pois mottien tuhoamisesta.

•

Rykmentin komppaniat yrittävät useaan kertaan hyökätä Reuhkan ja Loson
motteja vastaan tuloksetta.

Kuhmon taistelu
•

Lähes kuukauden kädenväännön jälkeen rykmenttiä vahvistetaan edelleen
raskailla aseilla. Joiden turvin Reuhkan motti saadaan viimein tuhottua.

•

Helmikuun lopulla uusi venäläisdivisioona aloittaa vahvan hyökkäyksen
Löytövaaran suunnalla ja Loson sekä Saunajärven mottien tuhoaminen jää
rykmentin osalta haaveeksi. Kaksi sodan viimeistä viikkoa rykmentti taistelee
kynsin ja hampain Löytövaarassa. Komppanioita kierrätettään mottien
vartioinnin ja Löytövaaran välillä niin, että lähes jokainen komppania käy
vuorollaan Löytövaarassa taistelemassa.

•

Komppanioita yritettään myös pitää taistelukykyisinä lisäämällä niihin
nostoväen täydennysmiehiä. Joskus näin tehdään kesken kiivainta taistelua,
jotta koko linja saadaan miehitettyä. Löytövaaran linja ja monet komppaniat
ovat murtumispisteessä, kun rauhanteko yllättäen keskeyttää kovat taistelut.

•

Rykmentti siirrettään pian rauhanteon jälkeen lepoon. Miesten annetaan ensin
nukkua pari vuorokautta teltoissa ennen siirtoa Nurmekseen. Rykmentti
kotiutetaan kesäkuuhun mennessä.

Kuhmon taistelu
•

Sota oli rykmentille kokonaisuutena erittäin raskas. Sodan alun jälkeen
lepopäiviä rintaman takana ei montaa kertynyt. Kuhmossa rykmentti oli
yhtäjaksoisessa taistelussa puolitoista kuukautta.

•

Tappiot olivat suuria ja painoittuivat johtajiin. Kittiläläisen 7. Komppanian
tilanne oli varsin tyypillinen. Heidän vahvuudestaan 25% kaatui ja 50%
haavoittui.

•

Sodan päättyessä komppanialla oli ollut viisi päällikköä, joista kolme oli
kaatunut ja kaksi haavoittunut. Komppanianvääpeleitä oli kaatunut kaksi.
Joukkueenjohtajista yksi selvisi sodasta haavoittumattomana.
Alikersanteista oli niin kova pula, että jopa harvenneessa rivistössä
ryhmänjohtajiksi jouduttiin nimeämään vanhimpia sotamiehiä.

•

Rykmentin raskas talvisodan kokemus on merkittävä osa Länsi- ja KeskiLapin kulttuurihistoriaa. Se näkyy erityisen vahvasti alueen myöhemmässä
asennoitumisessa jatkosotaan, saksalaisiin, jälleenrakennusaikaan ja
puoluepolitiikkaan.

