
 

 

 

 

Suomussalmi-Kuhmo 4-8/6 2022 

Vi besöker två av de ikoniska slagfälten från Vinterkriget 1939-40. På den finska sidan ledde 
general Harry Siilasvuo båda striderna, först vid Suomussalmi och sedan vid Kuhmo. OBS resan 
startar på en lördag då det är dagen för Mannerheims födelsedag och samtidigt enda dagen på 
året som Mannerheims järnvägsvagn är öppen för besök. Resan blir en femdagarsresa med flyg 
till Helsingfors Vantaa.  

Program i stort  
   
Dag 1 lördag 4 juni 2022 
Flyg till Helsingfors, busstransport till St Michel med egen lunch längs vägen. I bussen genomgång 
program, kort historik Finlands historia samt Mannerheim och hans högkvarter i St Michel/Mikkeli. 
Vi åker direkt till järnvägsstationen och besöker ca 15 Mannerheims järnvägsvagn. Förmodligen 
viss kö. 4 juni är Mannerheims födelsedag och enda dagen på året då vagnen är öppen för 
allmänheten. 
 
   

             
           Mannerheims järnvägsvagn  
   
Ca 17 guidad tur på infanterimuséet där även en kortare föreläsning ges om Mannerheimriddarna.  
Besöket på högkvartersmuséet är struket, då det ingår i det nya krig och fredmuséet med fyra 
gånger så dyrt inträde och stora moderna utställningar på finska och med ett upplägg som inte 
skulle ge oss särskilt mycket. Ingenting är gjort åt själva högkvartersmuséet vare sig 
kompletterande skyltar, historik edyl. 
Incheckning ca 18.45 på Scandic Mikkeli, som är ett bra hotell med pub och restaurang. 
Egen middag  
 
Dag 2 söndag 5 juni 
Utcheckning och busstransport till Suomussalmi. I bussen kort sammanfattning av Vinterkriget och 
striderna vid Soumussalmi som en inledning av guidningen. Filmvisning (om Dvdn fungerar) 
Egen lunch längs vägen. Fika toalettbesök Ämmänsaari/Suomussalmi. 
Ca 15 guiden Lasse Witt möter upp och vi studerar striderna norr Suomussalmi där 163. 
infanteridivisionen framryckte via Kiannanniemi, Kuurtola, Hulkonniemi mot Suomussalmi och 
finnarna fördröjde. Därefter tittar vi på motoffensiven där resterna av 163.divisionen retirerade över 
Kiantajärvis is. Besök kyrkbyn med kyrkogården och kvarvarande hus.  

 

Riverwood Historic Travel 



Ca 18 Incheckning på hotell Kiannon Kuohut i Ämmänsaari/Suomussalmi. 
Egen presentation med dryck och gemensam middag som ingår i priset. 
 
   
Dag 3 Måndag 6 juni 
Utcheckning. Heldag striderna i Suomussalmi. Studium av 44.infanteridivisionens framryckning 
mot Suomussalmi och mottistriderna där divisionen helt förintades. Under hela dagen rör vi oss 
längs Raatevägen med början vid gränsmuseet i Raate och de finländska fördröjningsstriderna. 
Därefter mottistriderna med den stora mottin vid Haukila,, ryska massgraven och minnesmärket 
över stupade ukrainare. Gemensam lunch utspisas troligen vid muséet i Raatteenportti (ingår i 
priset) och därefter museibesök.  
Ytterligare detaljer om platser vi besöker kommer.  
ca 15 busstransport till Kuhmo och under transporten sker en genomgång av striderna öster 
Kuhmo. 
ca 18 besök Winter War Museum, (ingår ev i grundpriset) som ligger 100 m från hotellet 
Incheckning Hotel Kalevala egen middag/ gemensam middag (ingår ej i grundpriset)  
   

                                 
                                 Rekonstruerade värngångar vid Kannas  
 
Dag 4 Tisdag 7 juni 
Utcheckning. Heldag striderna i Kuhmo där vi studerar händelserna längs den södra vägen som 
österifrån leder mot Kuhmo.  
Den 54. sovjetiska infanteridivisionen anföll med mål Uleåborg, men hejdades öster Kuhmo. 
Därefter inleddes den finska motoffensiven som delade upp ryssarna i flera mottin. De flesta 
försvarades dock till fredsslutet. 
Färd österut längs vägen Kuhmo - Kilpelänkangas med första stopp vid Jyrkänkoski där den ryska 
framryckningen hejdades. Där finns rekonstruerade hinder och orginalpansarhinder.  
Nästa stopp blir vid Hotakka där det stora finska motanfallet inleddes den 28 januari 1940. Vi åker 
vidare till det viktiga vägskälet Rasti som ligger mitt i det område där stora delar av 54. 
infanteridivisionen var inneslutna, men lyckades hålla ut till fredsslutet den 13 mars.  
Vi passerar mottina vid Klemetti och höjd 101 och stannar vid Luvelahti gård där vi tittar på tre 
olika mottistrider. Vi börjar vid den västra, som trots våldsamma finska anfall höll ut till fredsslutet. 
Vi fortsätter därefter till stabskullen där vi går in 300 meter i skogen till de fortfarande mycket 
synliga löpgravarna och beskriver stridsgrupp Hakanens anfall och förintande av nästet. 
Vi avslutar med den östra mottin som erövrades den 8 mars.  



Vi åker därefter till Saunajärvi och utspisar lunchpaket (ingår i grundpriset) 
Vi går runt i det välbevarade nästessystemet i Kannas med rekonstruerade värn, värngångar och 
skyddsrum och beskriver de finländska anfallen som inte lyckades förinta mottin där.  
Busstransport österut och vi passerar de båda mottina Reukka och Loso före vi stannar vid 
rekonstruerade delar av nästet väster Löytovaara och följer anfallet och erövringen av nästet.  
Vi stannar slutligen vid Kuusijoki där vi detaljstuderar de extremt hårda försvarsstriderna där 
ryssarna försökte bryta igenom till den inringade divisionen  
   

                                      
                                      Kulspruteställning vid Kuusijoki 
 
ca 16 transport till Kuopio och incheckning ca 19 på Hotel Jahtihovi. Egen middag (hotellet saknar 
restaurang, men det finns ett antal pubar och restauranger på gångavstånd)  
   
Dag 5 Onsdag 8 juni 
Utcheckning och transport till Parola, besök pansarmuséet (ingår i grundpriset), transport till 
Helsingfors, flyg till Sverige  
 
Normalpris 9350:-  
 
I priset ingår: 
- Flyg Tur och Retur från Arlanda/Landvetter/Kastrup - Helsingfors 
- Övernattning i dubbelrum fyra nätter inkl frukost 
- Alla transporter utom ev egna utflykter 
- Fem museibesök 
- Guidning på svenska 
- Studiematerial 
- En middag, två luncher 

   
 

 

 


