Stalinin 2. maailmansota

31. Ylipäällikön käsky 10.12.1939 14. Armeijalle ja Pohjoiselle laivastolle

14. armeijan komentajalle, Pohjoisen laivaston komentajalle
Kopio: 9. armeijan komentajalle, 7. armeijan 8. armeijan komentajalle, Laivastoasiain kansankomissaarille.
Kartta - 1:420 000 ja 1:1000 000
1. Vastustaja toimii 14. armeijan kaistalla pieninä osastoina ja pyrkii puolustautumaan
Petsamon tunturissa suojaten Petsamosta Kemiin johtavaa tietä.
2. 14. armeijan joukot ovat ottaneet haltuunsa Petsamon ja Luostarin sekä jatkavat 52.
tarkka-ampujadivisioonan keskittämistä.
3. Vasemmalla 9. armeija on edennyt Kuolajärven - Suomussalmen rintamalle seuraavina tehtävinään Oulun ja Kajaanin kaupunkien miehitys. Sen 122. divisioona hyökkää
Kemijärven asemaa kohti.
4. Käsken:
a) Petsamon ja Luostarin alue on miehitettävä vahvasti, mereltä ei saa päästää
ketään nousemaan maihin Murmanskin alueelle eikä Norjan alueelta sallia aseistuksen
tai elävän voiman tuontia;
b) Kaikkien 52. divisioonan joukkojen keskittymistä Petsamon seudulle on joudu
tettava;
c) Sotatoimen tärkein päämäärä on vallata Rovaniemi ja Kemi sekä katkaista suo
malaisten yhteys Ruotsiin.
52. divisioonan on toimittava yhteistyössä 9. armeijan 122. divisioonan joukkojen
kanssa. Vahvistetun 52. divisioonan on ensi vaiheessa edettävä Nautsin ja Nollimin
[ensimmäinen kirjain epäselvä] alueelle.
Hyökkäystä on jatkettava korkeintaan pataljoonan vahvuiset liikkuvat osastot edel
lä, ja niillä on ehdottomasti oltava mukaan 45- ja 75-millistä rykmentintykistöä, pans
sarivaunuja sekä pioneerijoukkoja esteiden raivaukseen ja teiden pikaiseen kunnosta
miseen. Divisioonan päävoimien on edettävä kärkijoukon takana divisioonan tykistö
mukanaan.
Joukkojen liikehtiessä eteenpäin Norjan rajan suuntaan Petsamosta Nautsiin on
jätettävä sivustavarmistuksia, ja sivustojen varmistukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Nikkelikaivosten miehityksen yhteydessä niiden vuokraajia ei saa loukata, ja hei
dän kanssaan on pidettävä mahdollisuuksien mukaan ystävälliset välit.
d) Saapuvasta suomalaisesta erityisrykmentistä on jätettävä yksi pataljoona Pet
samon alueelle, ja sitä on käytettävä Norjan-rajan vartiointiin. Muut kaksi pataljoonaa
on lähetettävä Kemin valtauksen jälkeen Tornion seudulle Ruotsin-rajan vartiointiin.
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Suomalaisen erityisrykmentin kolme pataljoonaa on lähiaikoina laajennettava kol
meksi suomalaiseksi rykmentiksi eli divisioonaksi.
5. 14. armeijan ilmavoimien on:
a) toimittava tiiviissä yhteistyössä armeijan jalkaväen kanssa avustaen joukkojen ete
nemistä tuhoamalla vastustajan elävää voimaa;
b) estettävä vastustajan huolto ja vahvistusten siirtely Kemin-Petsamon tietä;
c) pommitettava Rovaniemeä ja Kemiä sekä vastustajan laivaston ilmestyessä Barent
sinmerelle tuettava Pohjoista laivastoa sen tuhoamisessa;
d) suojattava Murmanskin ja Petsamon alueita sekä armeijan joukkoja.
6. On otettava huomioon, että operaation kuluessa 52. tarkka-ampujadivisioonan on
kohdattava 122. tarkka-ampujadivisioonan joukot Rovaniemellä, jonka jälkeen viimeksi
mainittu siirtyy 14. armeijan komentajan käyttöön.
7. Pohjoinen laivasto ei saa sallia maihinnousua Muurmannin rannikolle tai ulkomais
ten laivojen lähestymistä Murmanskin ja Petsamon alueelle.
8. Toiminta-alueen raja 14. armeijalle on Apatitystä Pelkosenniemelle, kumpikin paik
ka 14. armeijan alueella.
9. Armeijan esikunnan operatiivinen ryhmä on Petsamossa.
10. Yleisohjeiden vastaanotosta ja jaetuista käskyistä on raportoitava tänne.
Ylipäällikkö - Vorošilov, Pääsotaneuvoston jäsen - J. Stalin, Yleisesikunnan päällikkö
- B. Šapošnikov
No. 0364
10. joulukuuta 1939 19.10
Delo 578, sivut 129-131.
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51. Esitys 17.3.1940 rahapalkkiosta sotaan osallistuneille

Äärimmäisen salainen No. P13/229
17. maaliskuuta 1940

Tov. Vorošiloville, Hlomoville, Zvereville

VKP(b):n keskuskomitean politbyroon istuntopöytäkirja No. 13:n ote
Päätös 17.III.40
229. Valkosuomalaisia vastaan käytyjen sotatoimien osanottajien palkitsemisesta ker
taluonteisin rahapalkinnoin.
Vahvistetaan seuraava SNTL:n kansankomissaarien neuvoston päätösluonnos:
”SNT Liiton kansankomissaarien neuvosto on päättänyt:
1. Sotatoimiyhtymien eli armeijakuntien, divisioonien, prikaatien ja erillisten yksiköi
den eli rykmenttien, pataljoonien, erillisten komppanioiden ja pattereiden, samoin
kuin tarkka-ampuja-, tykistö-, panssari-, lento-, pioneeri- ja muiden aselajien joukko
jen, samoin kuin valkosuomalaisia vastaan käytännössä taistelleiden autokuljetus- ja
tiepalvelujoukkojen henkilökunnalle jaetaan kertaluonteisesti:
Miehistölle

300 ruplaa

Asevelvolliselle alipäällystölle (mukaan lukien reservistä kutsutut) 500 ruplaa
Asevelvollisuusajan jälkeen palvelukseen jääneelle alipäällystölle 600 ruplaa
LISÄYS: Toimivaan armeijaan saapuneelle, mutta sotatoimiin osallistumattomalle ase
velvolliselle ja asevelvollisuusajan jälkeen palvelukseen jääneelle miehistölle ja alipääl
lystölle ei jaeta kertaluonteista rahasummaa.
2. Valkosuomalaisia vastaan toimineiden armeijoiden esi-, yli- ja keskitason päällystöl
le jaetaan rintamalla vietetyn ajan mukaan kenttäpalvelusrahoina 2/3 kuukausipalkas
ta jokaiselta rintamakuukaudelta.
3. SNTL:n raha-asiain kansankomissariaatti luovuttaa puolustusasiain kansankomissariaatille 433 849 tuhatta ruplaa ylimääräistä.
Keskuskomitean sihteeri
Delo 580, sivu 24.
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