
Laiston suon taistelu       

7.8.1941

Ermei Kannisen muistoseminaari

24.10.2021

Rukajärvi-keskus, Kiuruvesi

Ossi Laine



Hyökkäysvaiheen taustaa

 Jatkosodan hyökkäysvaihe oli Suomen armeijalle raskas. Suurimmat tappiot 

koko jatkosodan aikana syntyivät elokuussa 1941, 8 821 kaatunutta. Helpolla ei 

päästy Rukajärven suunnallakaan, jossa suurimmat tappiot koettiin kuitenkin 

heinäkuun aikana 1941. Hyökkäyksen pysäyttäminen 15.8.41 Pismajoelle

kolmeksi viikoksi pienensi elokuun tappiolukuja merkittävästi, jolloin 

tappiolukemat jäivät heinäkuun lukuja pienemmiksi.

 JR 31 oli saanut käskyn 1.8. klo 23.00 tiedustella Tsirkka-Kemijoen 

ylitysmahdollisuudet ja etenemismaaston Ontrosenvaara-Rukajärven tielle. 

 Elokuun alkupuolella sotilaspasseissa Ontrosenvaaran taistelujen nimellä 

käytyjen taisteluiden synkin päivä koettiin 7.8.1941. Tuolloin käytiin Tsirkka-

Kemijoen itäpuolella taistelu, jonka paikka tunnettiin siitä lähtien sotilaiden 

keskuudessa ”Laiston suona”. 



Lähdeaineistot

 Taistelusta on käytettävissä suhteellisen hyvin erilaista lähdeaineistoa, 

sotapäiväkirjoja, taistelukertomuksia ja veteraanien muistelmia.

 Lähdeaineistot ovat osittain ristiriitaisia, yksittäisen veteraanien 

muistelmissa, jotka on tehty eri aikoina, on olennaisia eroja.

 Sotapäiväkirja ei välttämättä kerro absoluuttista totuutta käydystä 

taistelusta, vaan on usein lähinnä yksikön näkemys tapahtumien kulusta. 

Tämä tulee hyvin esille esim. vertaamalla 2./JR 10:n ja III/JR 31:n 

sotapäiväkirjoja. Lisäksi sotapäiväkirjat kirjoitettiin jälkikäteen ajan niin  

salliessa, jolloin selkeä kuva tapahtumista saattoi jäädä vajaaksi.

 Joka tapauksessa käytettävissä olevista lähteistä saadaan näkökulma taistelun 

kulkuun. Totuutena voidaan esittää vain se, minkä katsotaan sitovasti toteen 

näytetyksi useammasta toisistaan riippumattomista lähteistä.



Kapteeni Eino Laisto

- Kapteeni Laisto oli ryhdikäs ja kookas, selvästi tuon ajan miesten keskipituutta 
pitempi mies.

- Hän oli kunnianhimoinen, suoraviivaisen käskylinjan upseeri.

- Edellytti alaisiltaan sekä itseltään, että  tehtävä mikä käskettiin, pantiin 
täytäntöön, eivätkä mitkään selitykset voineet tulla kysymykseen. 

- Hän ei kyseenalaistanut saamiaan tehtäviä tai ei ainakaan yleensä ilmaissut 
eriävää mielipidettään.

- Suhtautumisessaan alaisiinsa Laistolla olisi ollut paljon korjaamisen varaa. Hän 
ei nauttinut varauksetonta luottamusta alaistensa taholta, mikä johti 
ristiriitoihin.

- Hänelle myönnettiin talvisodan jälkeen 6.6.-40 VR 4, Rukajärvellä 7.8-41 VR 4 
ja 13.10-41 VR 3.

- Siirrettiin Rukajärveltä pois 10.4 1942, syynä asiakirjojen mukaan epäasiallinen, 
raaka ja sopimaton alaisten kohtelu. Tämä oli tietenkin totta.

- Toimi siirron jälkeen Jalkaväenkoulutuskeskus 6:ssa pääasiassa pataljoonan 
komentajana 13.7 1944 saakka, jolloin siirrettiin Pst.Tyk.K/JR 4:een. Edelleen 
hänet siirrettiin 21.7 -44 JR 44:n komppanianpäälliköksi, jossa toimi jatkosodan 
loppuun asti. Aktiivipalveluksesta hän eroaa 3.10-62.



Laiston komppanian joukkueenjohtajat

 2./JR 10:n joukkueenjohtajat vain 
muutama päivä ennen 
komppanialle kohtalokasta 
taistelua. Vasemmalta II joukkueen 
johtaja vänr. Samuli Muilu, 
Joukkueen johtajista vanhin I 
joukkueenjohtaja luutn. Eero 
Ahtola, III joukkueen johtaja vänr. 
Aulis Sinisalo ja IV joukkueen 
johtaja Erkki Vaarnamo. He kaikki 
selvisivät hengissä Laiston suolta. 
Vänr. Muilu haavoittui, mutta 
palasi vuoden kuluttua vielä 
myöhemmin Rukajärvelle.



Vasemmalla kuva Laiston komppanian hyökkäyssuunnasta 

vihollisen hallussa olleeseen harjanteelle. Oikealla kuva 

vihollisen asemista.



Tässä ollaaan 2./JR 10:n hyökkäyksen lähtöasemissa v. 2008



Hyökkäyksen valmistelut 6-7.8 yöllä
 Myöhään illalla 6.8 klo 23.00 annetaan 14.D:n esikunnasta JR 31:n kautta 

Leppälaxin pataljoonalle käsky hyökkäyksen jatkamisesta ja H-hetkeksi 

annetaan klo 6.10

 Edellisen illan hyökkäyksiin osallistuneet 4./JR 31, 7./JR 31 ja 9./JR 31 olivat 

vetäytyneet n. 300 m. taaksepäin ja leiriytyneet metsikön suojassa.

 Saapuivat klo 1.15  8./JR 31:n kaksi joukkuetta, vänrikit Ipatti ja Pohjama, 

jotka olivat joen ylimenopaikkaa varmistamassa. Joukkueet alistetaan 9./JR 

31:lle

 Paikalle saapuu klo 2.00 komppania Laisto 2./ JR 10 + kk-joukkue. Komppania 

oli ylittänyt lautoilla joen edellisestä ylimenopaikasta n. 2,5 km pohjoiseen. 

Komppania saa käskyn asettua lepoon. Samalla saapuu myös tykistön 

tulenjohtue.

 Yöllä pataljoonan tiedustelupartio käy metsäniemekkeen reunassa, ei näe 

vihollista, eikä saa  tulta vastaansa, mutta kuulee ääniä syvemmältä 

metsästä. Myös kuulovartiot toteavat vihollisen olevan metsikössä.



Leppälaxin hyökkäyskäsky 7.8 klo 5.00
 Klo 2,30 maj. Leppälax antaa erilliskäskyn 9./JR 31:lle: 9.K lähtee 

viipymättä liikkeelle n. 2 km tästä pohjoiseen olevaan lampimaastoon 

(peitepiirros kohta 6) josta hyökkää klo 6.00 länteen Kotskamapuron 

eteläpuolitse ja valmistautuu liittymään etelästä  tulevan pataljoonan 

päävoimien hyökkäykseen. Komppanialle alistetaan kk-joukkue. 

 Varsinaisen hyökkäyskäskyn maj. Leppälax antaa pienessä metsikössä. 

(peitepiirros kohta 4) Paikalla ovat komppanianpäälliköt 2./JR 10:n 

kapt. Laisto, 4./JR 31:n kapt. Pentikäinen, 7./JR 31:n luutn. 

Heikkinen, 9./JR 31:n luutn. Kemppainen, 3.KKK/JR 31:n luutn. 

Savolainen, Krh.-joukkueenjohtaja vänr. Määttä ja tykistön 

tulenjohtaja.

 Vihollinen miehittänyt kapean metsäniemekkeen, tästä paikasta n. 400 

metriä kompassisuunnassa 49.00. Ainakin kaksi konekivääriä todettu. 

Toinen etuvasemmalla lähellä joen mutkaa on katetussa asemassa. 

Toinen konekivääri on metsäniemekkeen itäreunassa.

 Pataljoona hyökkää ja valtaa metsäniemekkeen ja jatkaa sen jälkeen 

pohjoiseen tavoitteena Kotskamanpuro



Leppälaxin käsky komppanioille

 2./JR 10 kapt. Laisto ja sille alistettu kk-joukkue ryhmittyy 

hyökkäystä varten vasen siipi tästä 50 m. päässä olevan männyn 

luona. Leveys ja syvyys 200 m. komppanian oltava paikallaan klo 5.50

 7./JR 31  luutn F. Heikkinen välittömästi 2./JR 10:n taakse. 

Hyökkäyksen lähdettyä liikkeelle komppania seuraa toisessa linjassa 

300 m. etäisyydellä.

 9./JR 31 on saanut käskyn hyökätä klo 6.00 Kotskamapuron suunnassa    

länteen liittyen pataljoonan päävoimien hyökkäykseen.

 3.KKK/JR 31 paitsi 1 joukkue tukee asemistaan tämän metsikön 

luoteis- suunnasta ensi kädessä 2./ JR 10:n hyökkäystä  ampumalla klo 

H:sta lähtien   metsäniemekkeeseen.



Epäsuora tuli

 Tykistöpatteristo Nousiainen II/KTR 18 tukee pataljoonan hyökkäystä. 

Tulivalmistelu alkaa klo H-15 min. Maalialue metsäniemeke sekä sen ja 

Kotskomapuron välinen alue. 2./JR 10:n vallattua metsäniemekkeen  seuraa 

tykistön tulenjohtaja komppaniaa.

 Krh-joukkue liittyy tykistön tulivalmisteluun ampumalla ensikädessä nyt jo   

todetut vihollisen kaksi kk-pesäkettä. Tulenjohtaja 2./JR 10:n mukana.

 Leppälax 7./JR 31:n mukana.

 H=6.05



Luonnos 2./JR 10: 

taistelumaastosta

Liite 2./JR 10:n taistekertomuksesta. 



Lähtö hyökkäykseen
 Hyökkäävät komppaniat olivat ryhmittyneet asemiin määräajassa klo 5.55 mennessä. Kärjessä 

oli Laiston komppaniasta kolme joukkuetta, vasemmalla jokivarresta alkaen I joukkue luutn. 
Ahtolan johdolla. Seuraavana vänr. Muilun ja vänr. Sinisalon joukkueet. Lisäksi mukana on kk-
joukkue. Toiseen linjaan jäi reserviin luutn. Vaarnamon IV joukkue. Laiston komppanian 
takana 7./JR 31 valmiina lähtemään etulinjassa hyökkäävän komppanian perään.

 Tykistön tulenjohtaja ilmoittaa klo 6.00 Leppälaxille, että pataljoonan tukipatteristo II/KTR 
18 ei saa ampua. Tämä ei liene ollut yllätys, koska patteristo ei ollut pystynyt tukemaan 
edellisenä päivänä Tsirkka-Kemijoen ylimenoyrityksiä. Tykistön tuliasemat olivat liian lähellä 
etulinjaa. 

 Leppälax antaa  käskyn  kapt. Laistolle lähettää tiedustelupartio ottamaan selvää, onko 
vihollinen metsäniemekkeessä. Vänr Sinisalo lähtee n. 10 miehen ryhmän kanssa oikealta 
sivustalta kiertäen ottamaan selvää, onko metsäniemeke vielä miehitetty. 

 III/JR 31:n sotapäiväkirjan mukaan Leppälax lähtee n. 150 metrin päässä olevaan puhelimeen 
soittaakseen rykmentinkomentajalle ja ilmoittaakseen ettei tykistötulta saada. 

 Kranaatinheittimet suorittavat ammuntansa määräaikana, mutta ammuksien vähyyden takia ( 
24 kpl ) sillä ei ole huomattavaa vaikutusta. Sumu oli hälvennyt kokonaan, jota vielä kuuden 
aikaan oli jonkin verran ollut.

 Komppania Laisto lähtee liikkeelle kolmessa avoparijonossa. Tämä etenemismuoto oli tähän 
tilanteeseen sopivin, koska siitä kyettiin nopeasti vihollisen kohdattaessa siirtymään 
taisteluryhmitykseen.  Saavuttua n. vajaan 100 metrin päähän metsäniemekkeestä avoimella 
suolla, aloittaa vihollinen ampumisen. Kapt. Laisto komentaa komppaniansa syöksyyn. 
Komppania etenee vielä n. 50 metriä ja heittäytyy maahan suolle.



Komppania makaa suossa 4-5 tuntia

 Aava, lyhytheinäinen ja kova suon pinta ei kuitenkaan tarjonnut enempää 

näkö- kuin tulisuojaakaan. Ilma oli täynnä luoteja, vastassa oli 2-3 

konekivääriä sekä epälukuinen määrä muita konetuliaseita ja kiväärejä. 

Sammal- ja heinämättäät kiehuvat luotien iskiessä suon pintaan. 

Haavoittuneiden huudot kuuluvat ammunnan seassa. Kaatuneita tulee useita 

jo vihollisen tulenavauksessa.

 Vihollisen tuli oli kehittynyt kiivaaksi ja Laisto ei saa enää komppaniaa 

liikkeelle. 3.KKK/ JR 31:n konekiväärit ovat tulikannassa suon laidassa, mutta 

eivät voi tulittaa, koska hyökkäävä komppania on levittäytynyt eteen. 

 Luutn. Ahtolan I joukkueella jokivarressa oli lyhin matka venäläisten asemiin 

ja se joutui lähimmäksi, kun vihollinen avasi tulen. Tämä joukkue koki myös 

suurimmat tappiot päivän taistelussa. Muut joukkueet olivat tulenavauksen 

aikaan hieman kauempana ja selvisivät pienemmin tappioin.

 Venäläiset tekevät vastaiskuja suossa makaavia suomalaisia kohti, heittävät 

käsikranaatteja. 



Vetäytyminen
 7./JR 31:n oli määrä edetä Laiston komppanian jäljessä, mutta kun komppanian 

päällikkö luutn. Frans Heikkinen näki miten komppanialle kävi, hän kieltäytyi 

lähtemästä hyökkäykseen. 

 Klo 9,00 uudistaa Leppälax käskyn 7.K:lle joka oli n. 200 m. Laiston komppanian 

takana, siirtyä hyökkäämään Laiston komppanian läpi. Lopulta luutn. Heikkinen 

lähettää komppaniasta vain yhden joukkueen, vänr. Mooses Huovisen joukkueen 

hyökkäämään. Joukkue etenee n. 70 metrin päähän Laiston komppanian miehistä, 

eikä pääse enää eteenpäin. 

 Klo 8,45 saa II/JR 31 käskyn lähteä III/JR 31:n avuksi. Käytettävä oikealla 

vihollisen selän takana kiertämiseen.

 Kraatinheittimien ammukset olivat jo aamulla loppuneet, mutta klo 10,00 

Kranaatinheittimiin tulee 14 ammusta ja hieman myöhemmin kranaatinheittimet 

ampuvat saadut 14 ammusta. Komppania Laiston irtautuminen alkaa krh-tulen 

suojassa. Komppanian rippeet pääsivät irtautumaan vasta puolen päivän aikoihin. 

 Klo 10.15 tykistöpatterit ovat siirtymässä uusiin asemiin Maldinojärven maastoon.

 Klo 10.58 pyytää Leppälax lisää lääkintähenkilökuntaa.



Taistelun lopputulos
 Puutteellisen tulituen tukema  hyökkäys epäonnistui. Epäonnistunut hyökkäysyritys 

maksoi yli 100 kaatunutta ja haavoittunutta. Metsäniemekkeeseen ryhmittyneiden 
venäläisjoukkojen taistelukyky arvioitiin reilusti väärin.

 Taistelun lopputuloksena oli Rukajärven suunnan suurimmat komppanian 
päiväkohtaiset tappiot, 2./JR 10 menetti koko jatkosodassa kaatuneina 114 
miestä, näistä lähes puolet syntyi yhtenä ainoana päivänä 7.8 1941

 Suolta kerättiin seuraavan päivän 8.8 hyökkäyksen jälkeen 65 kaatunutta, joista 
2./JR 10:n osalle 54 kaatunutta. Suuri osa kaatuneista oli 1919-21 syntyneitä 
asevelvollisia.

 Kaatuneista 4 jäi kadoksiin, 2 löydettiin seuraavan viikon etsinnöissä ja loput kaksi 
vasta huhtikuussa 1942.

 Yksiköittäin tappiot muodostuivat seuraaviksi:

2/JR 10                kaatuneina          0+6+48 =54  haavoittuneena  1+3+31=35         
1.KKK/JR 10         kaatuneina           0+0+8  = 8   haavoittuneina    0+3+9 =12       
7./JR 31               kaatuneet            0+0+1 =  1    haavoittuneet     0+0+5= 5  

III Krh.J/JR 31      kaatuneet             0+0+2=  2    haavoittuneet      0+0+0= 1     
3. KKK/ JR 31                                                      haavoittuneet      1+0+0= 1

Laiston komppaniasta kootaan taakse ehjänä n. 60 miestä.



Epäonnistumisen syitä
 Hyökkäys ei menestynyt monesta syystä. Kokonaisuudessaan Ontrosenvaaran taistelut olivat 

epäonnistunut suoritus 14. divisioonalta. Venäläisillä oli tilanne koko ajan hallinnassa ja he 
vetäytyivät suunnitellusti vähitellen Pismajoelle. Painopisteen suunnassa Tsirkka-Kemijoen 
laakion maasto oli hyökkääjälle erittäin hankala, soiden, purojen, jokien ja lampien rikkoma. 
Seuraavissa muutamia syitä täysin epäonnistuneeseen ”Laiston suon” hyökkäykseen.

 Epäsuoran tulen riittämättömyys. Ainoastaan Leppälaxin pataljoonan kranaatinheitinjoukkue 
ampui 24 ammusta kevyellä kranaatinheittimillä suunnitellussa ajassa. Pataljoonan 
tukipatteristona ollut II/KTR 18 ei voinut ampua hyökkäysmaastoon liian lyhyen 
ampumamatkan takia. Ampumamatka lyhimmillään oli vain 1700 metriä. Patteristo sai käskyn 
yöllä 7.8 klo 00.30 toimia JR 31:n tukipatteristona ja samalla annettiin käsky patteriston 
tuliasematiedustelusta. Klo 8.50 patterit saivat valmistavan käskyn ajaa uusiin asemiin 
Maldinojärven maastoon. Patterit olivat ampumavalmiit 8.8. klo 1.50 mennessä ja suorittivat 
tulivalmistelun 8.8 klo 4.30 tapahtuvaa uutta hyökkäystä varten.

 Venäläisten puolella vastassa oli parasta mitä he voivat tällä suunnalla tuleen laittaa, eli 73. 
Rajavartio-osaston joukkoja. He olivat hyvin koulutettuja, kokeneita ja osoittivat hyvän 
liikkuvuutensa Ontrosenvaaran taisteluissa. Sekä 6.8 ja 7.8 tapahtuneissa hyökkäyksissä he 
päästivät suomalaisten tunnustelijat aivan omien asemien eteen. Pahinta mitä hyökkääjälle 
voi tapahtua, on joutua avoimella paikalla tulen alle, josta ei pääse eteen eikä taakse päin. 
Mitä lähemmäksi vihollinen päästää, sitä varmempi on tuho. He päästivät komppanian 
muutamien kymmenien metrien päähän ennen kuin avasivat tulen.



Epäonnistumisen syitä
 Leppälaxin pataljoonan konekiväärikomppanian 3 kk-joukkuetta olivat tulikannassa 

suon laidassa. Niiden oli H-hetkestä lähtien määrä ampua metsäniemekkeessä 
olevia vihollisen asemia. Hyökkäävä komppania kuitenkin  levittäytyi 
konekiväärien eteen, jolloin ne eivät voineet tulittaa. Tätä ei oltu otettu 
taisteluryhmityksessä riittävästi huomioon. 

 Vihollisen aliarviointi ja omien joukkojen paremmuus taidossa ja laadussa 
yliarvioitiin. Tähän syyllistyi erityisesti kapteeni Eino Laisto paikalla olleiden 
kertomusten mukaan.   

 Laiston komppanian taistelukyky ei ollut enää entisen veroinen. Viikkoa ennen tätä 
taistelua komppaniaan oli tullut täydennyksenä 42 miestä, joilla ei ollut 
taistelutottumusta. Näistä 20 oli huhtikuussa -41 palvelukseen saapuneita 
alokkaita Märäjälahdesta.

 Saarrostava hyökkäys, johon 9./JR 31 oli lähtenyt jo yöllä klo 3.30 Leppälaxin 
erilliskäskyllä suuntautui Kotskomapuron suunnassa länteen ja komppania eteni 
asetettuun tavoitteeseen lampikannakselle 7.30 mennessä, josta se olisi liittynyt 
päävoimien hyökkäykseen. Koska hyökkäystä ei ollut suunnattu lähemmäksi 
vihollisen selustaan, tästä ei ollut apua Laiston komppanialle.

 14.Divisioonan esikunta ei ollut tilanteen tasalla. Tykistön siirrot tulivat liian 
myöhään, joukkoja lähetettiin vähitellen painopistesuuntaan, jolloin syntyi 
erikoisia alistussuhteita. Esikunta siirtyi 6.8 Repolasta Tiiksjärven lähelle klo 19.00 
mennessä, jolloin aikaa taisteluiden johtamiselle ei ehkä jäänyt riittävästi.



Venäläisten tappiot

 Venäläisten menetykset 6-7.8 Laiston suolla käydyissä taistelussa olivat 

rajajoukkojen keskusarkiston lähteitten mukaan 17 kaatunutta ja 36 

haavoittunutta.

 Suomalaisten menetyksiksi puolestaan he ilmoittavat 150 kaatunutta ja yksi 

vanki.  

 Venäläisten tappiot olivat joka tapauksessa huomattavasti pienemmät, kuin 

suomalaisilla. Suomalaisten menetyksissä on totta vain yksi vanki. 6.8 päivän 

hyökkäyksessä luutn. Jorma Suomalaisen joukkueen tunnustelijana toiminut 

Kusti Korhonen jää vangiksi ja hän menehtyy Karagandan leirillä 16.12.-41.

 Venäläiset vetäytyivät metsäniemekkeestä 7-8.8. välisenä yönä. 



Kenen syy?
 Sotahistoriantutkimuksen tavoitteena ei harrastajillakaan ole syyllisten etsintä eikä tuomioiden 

julistaminen, vaan todellisten tapahtumien kertominen. 

 Jälkeen päin koitetaan kuitenkin usein aina syyllinen löytää epäonnistumisiin. Yleinen käsitys on, 
että kapt. Laisto toimi tässä taistelussa väärin. Hänet nähtiin yksin syylliseksi  jo erikoisen 
persoonansa puolesta. Joidenkin lähteiden mukaan hän lähti hyökkäykseen ilman 
pataljoonankomentajan Leppälaxin lupaa. Toisten lähteiden  mukaan Leppälax ei kieltänyt 
hyökkäystä, vaan päästi Laiston menemään.

 Voidaan asettaa kysymys: Lähtikö Laisto hyökkäykseen ilman lupaa? Toteuttiko hän vain alkuperäisen 
hyökkäyskäskyn suoraviivaisesti. Miksei muille mukana olleille komppanioille tullut ilmoitusta 
hyökkäyksen perumisesta. Miksi Leppälaxin reaaliajassa antamissa tilanneilmoituksissa ylempiin 
esikuntiin ei mainita mitään luvattomasta hyökkäyksestä? Leppälax teki päivän mittaan useita 
tilanneilmoituksia, niin kuin ohjesäännön mukaan kuuluikin tehdä. Näissä kerrotaan mm. 
hyökkäyksen alkamisesta ja taistelun kulusta. Miksi Leppälax vaati vielä 7./JR 31:n hyökkäämään 
Laiston komppanian perään? Perusteellinen tulkinta näihin kysymyksiin vaatisi vielä 
arkistotutkimista.

 Jos syyllisiä lähdetään etsimään, niin niitä löytyy Laiston lisäksi III/JR 31:n johdosta ja JR 31:n 
esikunnasta aina 14.D:n esikuntaan saakka. Virheitä tehtiin joka tasolla. Operatiivinen suunnittelu 
taisteluista tehtiin divisioonan esikunnassa, käytännön toteutuksen hoiti mahdollisimman hyvin 
pataljoonat ja rykmentit.

 Jälkikäteen on esitetty  pohdintoja siitä, miksei 14.D:n sotatuomari Lauri Riikonen vienyt Laistoa 
sotaoikeuteen. Mikä on se viesti, kun Laistoa ei rangaistu?

 Hyvän rintamakomentajan on pidettävä lujalla otteella toiminnan langat käsissään, jotta 
kenellekään ei jäisi epäselväksi, kuka on joukkojen johtaja. Komentajan vastuu tehdyistä 
päätöksistä on aina jakamaton. 



Lähteet
 Sotapäiväkirjat

 1./JR 10, 2./JR 10, 1.KKK/JR 10, I/JR 10, 4./JR 31, 4./JR 31, 5./JR 31,  

6./JR 31, 7./JR 31, 8./JR 31, 9./JR 31, 3.KKK/JR 31, III/JR 31, Tyk.K/JR 31, 

Krh.K/JR 31, Tsto II/14.D, Tsto III/14.D, I/KTR 18, II/KTR 18, 5./KTR 18, 

6./KTR 18.

 Taistelukertomukset Ontrosenvaaran taisteluista

 2./JR 10, I/JR 10, JR 31, I/KTR 18, II/KTR 18, 14.D tykistö

 Veteraanihaastattelut RSHY, Laine Ossi

 Karjalainen Matti, Rahkonen Armas, Vaarnamo Erkki, Hytönen Pentti, 

Lukkarinen Toimi, Heikkinen Veikko, Laine Vilho, Rautio Vilho, Suomalainen 

Jorma, Lukkari Matti, Turunen Heikki, Hyvönen Juho, Kemppainen Tauno, 

Huusko Arvo, Huovinen Mooses.

 Valokuvat

 Kuokkanen Leevi, Laine Ossi


