KAUKOPARTIOHYÖKKÄYS
MUURMANNIN RADALLE
TAMMIKUUSSA 1942

Suomalainen kaukopartio-osasto (1924 miestä ja 247 hevosta ) hyökkäsi
läpi lumisen erämaan 75 km matkan Rukajärveltä Muurmannin radalle.
Yhden yön aikana partio tuhosi n.10 km rataa, Maj Guban aseman
ratapihoineen sekä 90 rakennusta.

KAUKOPARTIOISKU MUURMANNIN RADALLE TAMMIKUUSSA 1942
Raine Narva kertoi sanoin ja kuvin kaukopartioiskusta Muurmannin
radalle Maj Gubaan 14.-23.1.1942. Tilaisuus pidettiin Loimaan
”ammattikoulun” auditodio luokassa 21.1.2016 klo 18.00. Tilaisuuden
järjestivät Loimaan ja Alastaron maanpuolustusjärjestöt
yhteistoiminnassa Porin prikaatin killan Loimaan alaosaston ja
Autojoukkojen killan kanssa. Paikalle oli saapunut runsaasti
kiinnostuneita, runsaat kaksisataa ja jopa niin paljon, että kaikki eivät
mahtuneet tilaisuuteen. Niinpä päätettiin järjestää toinen vastaava
tilaisuus maaliskuun aikana, josta tiedotetaan erikseen.

Rukajärvellä taistellut 14.Divisioona sai 8.1.1942 päämajasta käskyn koota yli tuhannen miehen
taisteluosaston Muurmannin radalle tehtävää iskua varten. Divisioonan komentaja kenraali Raappana
määräsi osaston komentajaksi majuri Arnold Majewskin.
Osasto Majewskin lopullinen vahvuus huolto mukaan lukien oli yli 1900 miestä ja n. 250 hevosta.
Matkaa Rukajärveltä Maj Gubaan tulee edestakaisin noin 300 km, josta 150 km vihollisen puolella.
Yhden yön aikana taisteluosastot tuhosivat n.10 km rataa, Maj Guban aseman ratapihoineen sekä 90
muuta rakennusta. Osasto Majewski palasi takaisin omille linjoille hyvin pienin tappioin.
Mukana kaukopartioretkellä oli myös Rukajärven suunnan oma TK-mies vänrikki Toivo V. Narva. joka
kirjoitti ja kuvasi matkan tapahtumia. Hän oli yksi tuotteliaimmista TK-miehistä: hänen kirjoittamia juttuja
julkaistiin pelkästään valtakunnan päälehdissä lähes sata.
Toivo V. Narva jätti jälkeensä sota-arkun, jossa on mm. 600 sodassa otettua valokuvaa. Hänen
poikansa Raine Narva huomasi vasta sotakuva-arkiston auettua keväällä 2013, että arkussa olevat
kuvat Maj Guban hävitysretkestä ovat ennennäkemättömiä. Hän kiinnostui aiheesta, luki asiaa
koskevaa kirjallisuutta ja veteraanien kertomuksia. Näiden tuloksena syntyi multivideoesitys
kaukopartioretkestä Muurmannin radalle.

Toivo V Narvan arkku, josta esitelmän aiheet kotoisin 600 valokuvaa ja
sotapäiväkirjoja.

Lähtöpäivä Mai Gubaan Särkijärveltä 14.1.1942. Hiihtäjät nelijonossa, hevoset keskellä. Kolonnan pituus 3–
5 km ja leveys 0,5 km. Kuva: Toivo V. Narva
http://yle.fi/uutiset/harvinaiset_kuvat_rukajarvelta_kertovat_sotaretkesta_eramaassa/7761893
Aiemmin Rainen pitämän esitelmän (2 tuntia) ote (8 min 26 s.) on katsottavissa YouTube-kanavalta
TÄÄLTÄ <https://www.youtube.com/watch?v=u2_hdIXTV4A>.

