
 
Den 30.11.1939 gick den röda armén till anfall mot Finland. Stalins strategi var att slå det finländska 
motståndet på flera frontavsnitt och inom några få veckor marschera till Helsingfors. 
  
Framåt jultid hade emellertid stora sovjetiska divisioner blivit omringade vid Raatteen tie i Suomussalmi 
och även på andra platser i norra Finland. Vid årsskiftet 1939-40 dalade temperaturen ner till minus 25 
och ibland ännu lägre. De mekaniserade sovjetiska trupperna var tvungna att hålla sig till vägarna.     
De finska skidtrupperna var däremot rörliga och skar av de ryska kolonnerna till isolerade grupper 
(kända som mottin), som sedan eliminerades.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinterkriget blev inte ett segertåg för ryssarna, utan varade i 105 dagar till den 13.3.1940. Det kan 
anses som ett litet under, att Finland lyckades behålla sin nyvunna självständighet mot en numerärt 
överlägsen stormaktsfiende.  
Vad kan vi lära oss av detta och hur kan vi använda det i dag? 
 



Välkommen till kursen 

Terräng och taktik 
Fredag–söndag 27-29.9.2019, Kajana och Suomussalmi i Finland 

Finlands Reservofficersförbund inbjuder medlemsorganisationerna i Nordiska Presidiet till kursen 
”Terräng och taktik”.  

Kursen stöds av Brigaden i Kajana (Kainuun Prikaati) i nordöstra Finland. Brigadkommendören, 
överste Tuomo Repo hälsar oss välkomna att stifta bekantskap med ett av Finlands moderna 
beredskapsförband. Brigaden utbildar årligen 4 000 beväringar. Vi får smaka på kasernlivet genom 
att kursen är inkvarterad på kasernen.  

Vi ska besöka de gamla slagfälten och besökscentret vid Raatteen tie. Genom krigshistoria kommer 
vi att sätta in oss i finländarnas strategi och taktik under striderna 1939-40. Därtill ska vi  ha en liten 
taktisk övning utan trupper. Och naturligtvis kommer vi att förstärka den nordiska gemenskapen 
genom samvaro under friare former. 

I december 2019 har det gått 80 år sedan vinterkrigets strider vid Ratteen tie i Suomussalmi.    
Vilken var taktiken som de finländska trupperna då tillämpade och är den fortfarande relevant?  



Utkast till program, fredag–söndag 27-29.9.2019 

Terräng och taktik 
Fredag 

ankomst till Helsingfors 

kl. 11.00 samling vid Helsingfors 
järnvägsstation och avfärd 11.20.  

kl. 17.30 tåget framme i Kajana. 
Busstransport till brigaden  

kl. 18.00 brigadkommendörens 
presentation av brigaden 

kursöppning och praktiska saker 

inkvartering på kasernen, kvällsbit, 
möjlighet till motion och bastu  

 

Lördag 

Kl. 07.15 frukost i garnisionsrestaurangen 

kl. 08.00 busstransport till besökscentret 
vid Raatteen tie i Suomussalmi (1 h 30 
min) 

militärhistoriskt föredrag (under vägen) 

besökscentret vid Raatteen tie 

föreläsning: terräng och taktik                 
(+ video uusi taistelutapa) 

kl. 12-13 lunch 

tillämpad del i terrängen:            
”kompani i försvar” 

ca kl. 15 avfärd till Korpikorsu (körtid 2h 
40min, Korsutie 10, 74390 Laakajärvi) 

bastu och middag 

ca kl. 24 tillbaka till kasernen  

Söndag 

frukost i garnisionsrestaurangen 

genomgång av terrängdel 

diskussion i grupper och tillsammans, 
vad kan vi lära oss av besöket 

utvärdering av kurs 

busstransport till järnvägsstationen 

kl 09.27 tåget avgår till Helsingfors, 
framme i Helsingfors kl. 15.40 

farväl och på återseende 

 



TANSKA 

Terräng och taktik 
Fredag–söndag 27-29.9.2019, Kajana och Suomussalmi i Finland 

6 h 10 min 
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