
Perustettiinko JKKK/Kev.Os.2 Säästöpankintalolla? 

Löytyisikö lisätietoa? 

 

Jatkosodan alussa Kiuruvedellä koottiin kaksi pataljoonan vahvuista joukko-osastoa, 

Sissipatalojoona 2 (SissP 2) ja Kevyt Osasto 2 (Kev.Os.2), jonka historiankirjoitustyö on 

meneillään. Historiatoimikunta on selvitellyt yksiköiden perustamis-/kokoamispaikkoja. 

Sotapäiväkirjoihin on merkitty 1. ja 2./Kev.Os 2:n kokoamispaikat. Ensimmäinen 

jääkärikomppania koottiin Suojeluskunnan talolla, eli Suojalla ja 2. jääkärikomppania 

elokuvateatteri Väreen tiloissa.  Vänrikki Heikki Ritvasen tehtävänä oli koota Kev.Os. 2:n 

jääkärikonekiväärikomppania (JKKK/Kev.Os.2) ja perimätiedon mukaan se olisi tapahtunut 

Vanhalla Säästöpankintalolla, mutta historiateoksen kirjoittaja ei ole löytänyt mistään 

virallisesta asiakirjasta tai muistelmista tälle asialle vahvistusta.  

Historiatoimikunta olisi kovin kiinnostunut tietämään lisää juuri Jatkosodan alun 

tapahtumista. Löytyisikö keneltäkään tietoa yksiköitten kokoamisesta ja tässä nyt 

erityisesti juuri JKKK./Kev.Os. 2:n kokoamisesta? Tehtävä oli annettu Heikki Ritvasen 

huoleksi. 

Historiikkitoimikunnalla on käytössään kaikkiaan 30 veteraanihaastattelua Kevyt Osasto 

2:ssa palvelleista taistelijoista. Löytyykö vielä elossa olevia Kev.Os. 2:n veteraaneja? Heitä 

etsitään edelleen. Historiatoimikunta on selvitellyt tällä hetkellä tiedetyt ja elossa olevat 

Kev.Os. 2:n veteraanit ja haastatellut heidät. Luettelo on lyhyt: Pentti Perttuli (1./Kev.Os. 2 

- s.13.3.1916), Tauno Tikkanen (2./Kev.Os. 2 - s. 10.3.1916) ja Arvi Pehkonen (2./Kev.Os. 

2 - s. 26.3.1916) sekä Hilja Lämsä (s. 3.3.1919), joka toimi elokuvateatteri Väreessä 

puolisonsa Matti Lämsän toimeksiannosta yksikön ensimmäisenä kirjurina. Kev.Os. 2:n 

veteraaneilta on saatu keräystyön aikana jo suuri määrä aineistoa ja mm. paljon ennen 

julkaisemattomia valokuvia.  

Alkuperäinen Kev.Os 2. hajotettiin marraskuun alussa 1941 ja suurin osa osaston 

Kiuruveden nuorista miehistä jatkoi Rukajärven suunnan taistelujoukoissa JR 10:n ja RjP 

6:n riveissä. Kevyt Osasto sai täydennystä vanhemmasta ikäluokasta, joista keväällä 1942 

suurin osa kotiutettiin. Historiatoimikunta on löytänyt tästä kotiuttamisvaiheesta varsin 

vähän tietoa. Sitä toivotaan vielä saatavan lisää etenkin 1.11.1941 - 27.7.1942 väliseltä 

ajalta. Se tiedetään, että Matti Lämsä toi kotiutetut miehet Kiuruvedelle ja he pääsivät 

arkisiin askareisiinsa vasta Kiuruveden kirkossa pidetyn jumalanpalveluksen jälkeen. Sota-

aikana kirkko täyttyi seurakuntalaisista ja parhaimmillaan väkeä oli yli 1000 henkeä. 

Historiateoksen kirjoitustyö on päässyt jo hyvään vauhtiin ja kirjan tekstien pitäisi valmistua 

tulevan vuoden maaliskuuhun mennessä. Historiateoksen kirjoittaa sotahistorioitsija, 

rajakapteeni Tauno Oksanen. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Ari Komulainen 

haluaisivat saada kaiken mahdollisen lisätiedon ja materiaalin historiateoksen kirjoitustyötä 

varten. Yksi tärkeä aihe on kuvaukset Kiuruveden sodanajan arkielämästä, 

sankarihautauksista ja sotilastoiminnasta, oliko ilmahälytyksiä, miten sota vaikutti yleensä, 



ei vain pelkästään Rukajärven rintaman osalta. Jos lukijoilla on Kevyt Osasto 2:sta 

koskevaa tietoa tai materiaalia, niin ottakaapa yhteyttä lehtemme toimitukseen tai suoraan 

Ari Komulaiseen (puh. 044-5234 772, sähköposti: ari.komul@mbnet.fi). 

Kiuruveden kotiseutuyhdistyksen arkistossa olevan tiedon mukaan Vanha 

Säästöpankintalo valmistui 1916, vanhan osan suunnitteli rakennusmestari Pekka Lind. 

Rakennus on tehty hirsistä. Vuonna 1920 pidettiin Kiuruveden kotiyhteiskoulun perustava 

kokous. Säästöpankki sitoutui rakentamaan koululle tiloja toimitalonsa yhteyteen. 

Lisärakennus valmistui 1923 ja sen suunnitteli arkkitehti Salervo. Yhteiskoulu toimi tiloissa 

v. 1923 - 1950. Kirjasto oli Säästöpankilla 1950-luvulla. Hannu Remekseltä saatu kuva on 

otettu v. 1923.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistion kokosi 5.9.2013 

 

 

Tenho Tikkanen 

 
 

 

1. Suojeluskunnan talolla koottiin 1./KevOs2 

Kuva 17.6.1941 

2. Elokuvateatteri Väreellä koottiin 2./KevOs2 

Kuva Esko Kaikkosen kotiarkisto 

3. Säästöpankintalolla koottiin KKK./KevOs2 

Kuva Kotiseutuyhdistyksen arkisto saatu 

Hannu Remekseltä 17.6.1976 
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