
isanmaan 
vartiossa
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ELOKUU 1941 

Elokuussa Suomen hyökkäykset syvälle Karjalaan jatkuivat 
laajalla rintamalla. Myös saksalaisten hyökkäys eteni. Saksa-
laiset joukot liikkuivat Suomenlahden rantaa Tallinnan itä-
puolella ja valloittivat sekä Narvan että Novgorodin 17.8. Tal-
linna miehitettiin 28.8. 

4.8. II AK:n hyökkäys oli edennyt läpimurtoon monessa koh-
dassa ja 10. divisioona eteni käskyjen mukaan hyökkäys-
paikoille. 10.D:n oli määrä hyökätä painopistesuunnassa 
Ilmee–Vasikkala, jonka jälkeen joko jatkaa Ojajärvelle, tai 
tukea 15.D:n hyökkäystä Hiitolan valtaamiseksi. Yksi vaihto-
ehto oli myös Ojajärven valtaamisen jälkeen edetä 18.D:n 
kanssa Ylikuunun suuntaan. 

Marssia itään vastustajan rakentamasta portista. Räisälä 18.8.1941.
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Marssia itään vastustajan rakentamasta portista. Räisälä 18.8.1941.

Rautalahden motin sotasaalista. Rautalahti 21.8.1941.

Majurit tarkastavat karttaa ennen kuin tykistö ampuu. Valkjärvi 30.8.1941.
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JR 2 ei ollut tässä joukossa, sillä se oli Päämajan alaisena siirty-
nyt 1.8. Rautjärven Pirholan maastoon, josta jatkanut seuraava-
na päivänä Simpeleen Vennovaaraan. JR 2 toimi II AK:n hyök-
käyksen alkaessa sen reservinä ja siirtyi Miettilään. 6.8.–7.8. se 
eteni Ojajärven pohjoispuolelle 10.D:n käyttöön ja valmistau-
tui hyökkäämään JR 43:n kanssa Hiitolan suuntaan. Hyökkäys 
Hiitolaan alkoi aamuyöstä 8.8. sekä JR 43:n että JR 2:n kais-
talla. I/JR 2:n hyökkäys oli Venäjän kovasta vastarinnasta huo-
limatta edennyt aina Kirkkokankaan luoteisreunaan saakka, 
johon se pysähtyi aamulla klo 6. Tykistöä valmisteltiin seuraa-
vaan hyökkäykseen, joka alkoi klo 10. I/JR 2 saartoi oikealta ja 
Pappilanmäki sekä hautausmaa vallattiin iltapäivän aikana. Il-
taan mennessä Hiitolan kirkonkylä oli vallattu. I/JR2:n hyök-
käys jatkui tykistön ja kranaatinheittimien valmistelun jälkeen 
Vaavojaa ja Veijalanjärveä kohti. Vastarinta oli kovaa, mutta 
hyökkäys onnistui. Aamulla 9.8. tavoite oli saavutettu ja I/JR2 
asettui puolustukseen jokilinjalle, jonka sillat ensin räjäytettiin. 
Hyökkäysvauhti oli ollut reipasta ja tykistön toiminta tehokas-
ta. Hyökkäyksen ansiosta koko Laatokan luoteispuoli oli suljet-
tu mottiin. Venäläisten ainoa mahdollinen pakotie oli Laatokka. 

I/JR2:n kapt. Väänänen oli havainnut Veijalanjärven–Laatok-
ka -linjan tyhjäksi. Sama todettiin Veijalanjärven itäpuolella. 
14.8. ensimmäinen pataljoona aloitti etenemisen Käkisalmi–
Kaarilahti -tien lounaispuolelle. II/JR 2 ja III/JR2 olivat eden-
neet hyökäten Suurimäkeen. 1. pataljoona jätti Veijalanjärvi–
Laatokan linjalle vahvennetun komppania varmistukseksi ja 
siirtyi III/JR:n taakse. Paikalle pataljoona saapui noin klo 22.00. 
14.8. divisioona hyökkäsi väsymyksestä huolimatta tehokkaasti 
ja saavuttivat linjan Korpela–Suuri-Mäntysaari–purolinja Pieni-
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Mäntylampi, josta puroa myöten Laatokkaan. Venäjän sekalai-
set mutta runsaat joukot olivat yrittäneet viimeiseen asti pitää 
yhteytensä maitse etelään ja Käkisalmen kaupunkiin. Tässä he 
kuitenkin epäonnistuivat ja suomalaiset saivat taisteluista run-
saasti sotasaalista. 

Seuraavaksi oli kohteena Räisälä. 15.8. kymmenennen divi-
sioonan komentaja ev. Sihvo antoi käskyn, jonka mukaan II/JR 
1:n ja II/JR 2:n olisi siirryttävä tukemaan Räisälän valtaukseen 
johtavaa hyökkäystä. Samalla I/JR 2 ja III/JR 2 vapautuivat ja 
siirtyivät Unnunkoskelle, jossa he aloittivat toimintansa Räisä-
län suuntaan. Hyökkäys eteni pihtimuodostelmassa, jossa JR 
1 ja JR 2 toimivat siipinä ja JR 43 eteni keskellä. Kahden päi-
vän siirtymisen aikana Neuvostoliiton ilmatoiminta oli etulin-
jalla vilkasta. Muun muassa toisen rykmentin kuljetus-, huolto- 
ja tykistöosat kokivat vahinkoja. Muutamia miehiä ja hevosia 
kaatui, kun venäläiset hävittäjät tekivät iskujaan. 10.D:n hyök-
käys, johon osallistuivat melkein kaikki taisteluosat, alkoi 16.8. 
samanaikaisesti pihtimuodostelman molemmilla siivillä. Venä-
läiset vetäytyivät ja jättivät jälkeensä valtavan määrän sotaka-
lustoa, kaatuneita miehiä ja hevosia. Näpinlahti saavutettiin 
klo 20.00 kolmannen rykmentin toimesta ja autokuljetukset 
aloitettiin. 16.8. hyökkäyskiilat murtautuivat molemmilla siivillä  
Räisälän kirkonkylän läheisyyteen. 

Pihtimuodostelman keskustassa JR 43:n kaistaleelle sattuivat 
hyökkäyksen raskaimmat taistelut. Siellä puolustanut Venäjän 
JR 946 oli kokenut jo aiemmin raskaita tappioita. Tilanne oli 
heidän osaltaan toivoton, ja rykmentin komentaja maj. V. K. 
Ljashenko huomasi tilanteen. Rintamakarkuruudesta ja luvat-
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ELOKUUN PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT 

1.8. Perjantai, lähdemme jälleen. Kolonna jaetaan neljään 
osaan. Klo 8.00 ilmoittautuminen pataljoonissa kuormausta 
varten. Allekirjoittanut (kymmenen hevosen kanssa) saa teh-
täväkseen ilmoittautua rykmentin esikunnassa huoltopäälli-
kölle klo 8.00. Klo 9.00 aloitamme kuormaamisen. Valmiiksi 
kuormattuna ajamme majapaikkaamme. Lähtö täältä tapahtui 
klo 14.00. Hiljaista kulkua, pysähdyksiä vähän väliä. Matka 
uuteen paikkaan noin 14 kilometriä. Sivuutamme Rautjärven  
aseman. Vielä pari kilometriä, niin ollaan perillä. Puramme 
kuormat esille varastolle – perille majapaikkaan pääsemme 
klo 18.30. Leiripaikka taas mukavalla paikalla järven rannalla. 
Mustikoita hurjasti telttojemme ympärillä. 

Tänään saimme seitsemän täydennysmiestä, tulivat II patal-
joonasta. Klo 19.15 lähti taas joukostamme kolme miestä ni-
mittäin: alik. Lauttia, korpr. Kivinen ja sotm. Rajala (paras 
huumorin ylläpitäjä). He olivat ilmoittautuneet autonkuljet-
tajiksi ja saivat nyt komennuksen Mänttään. Joutuvat ehkä 
ajamaan hyökkäysvaunua. Alkuperäisestä joukostamme ovat 
tähän mennessä seuraavat siirtyneet pois: Syrjänen Otto,  
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Klo 13.00 saavumme perille uuteen majapaikkaan. Tästä 
voimme joutua vielä tänään lähtemään eteenpäin. Matkas-
samme oli meillä ne eilen tuomamme kymmenen hevosta. 
Klo 15.30 lähtivät Kauranen, Anttila ja viisi miestä viemään 
hevosia ”linjoille”. Kävimme sotilaskodissa juomassa mehut 
ja hyvät korvikkeet. Tapasin K.K.L:n autokuskini E. Heinosen. 
Juttelimme vähän aikaa. Hän oli käynyt seitsemän viikon lomalla 
veljensä sankarihautajaisissa ja sanoi olevansa kenttätykistön au-
tokolonnassa. Saa ajaa samaa L:n autoa kuin siviilissäkin. Saim-
me uusia perunoita ja hyvää kastiketta. Pojat palasivat klo 22.10 
hevostenvientireissulta. Sain kirjeen Paavo-pojalta. Sitä olinkin 
odottanut kauan. Tuntuu mukavalta saada kirje lapseltaan.

18.8. Maanantai. Tänään saimme pitää vapaapäivän. Kävimme 
nauttimassa sotilaskodin antimista. Ankara ukkosilma ja kaatosade 
kulki tästä ylitse. Sain kirjeen isäukolta. Lähetin pojalleni Paavolle 
kirjeen ja äidilleni kortin. Tänään Eetu Mäkinen joutui pst:hen.

Kuolema. Siviilissä rauhan aikaisissa oloissa olet meille niin 
 kaukainen käsite. Tuskin olemme vaivautuneet ajattelemaan 
 olemassaoloasi. Emme ole aavistaneet läheisyyttäsi silloinkaan, 
kun ehkä olet hiipinyt omaistemme parissa. Täällä olet tullut  
meille läheiseksi. Joudumme työskentelemään kuolema silmäim-
me edessä. Näemme aseveljien kaatuvan. Tulee mieleen ”Kenties 
nyt on minun vuoroni.” Läheisyytesi tuntuu  pelottavalta, kam-
mottavalta, varmaankin siksi, ettemme ole  valmistuneet kuole-
maan. Minäkin olen elänyt elämäni syntisissä, maallisissa me-
noissa – niissä turmellut sisäisen puhtauteni, menettänyt sieluni 
rauhan. En ole minäkään valmistautunut kuolemaan. Mutta 
 sinähän rakas taivaallinen Isä olet luvannut, ettet salli syntisen 
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kuolemaa. Se on lohdutuksena minullekin. Kaikkine heikkouk-
sineni jättäydyn sinun armosiipeisi suojaan! Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen veri puhdistaa minutkin synnin saastasta.

”Rukoilkaa lakkaamatta” kuuluu Raamatun kehotus.   
Paljon olen minäkin rukoillut elämässäni, erittäinkin näillä 
sotaretkillä. Mutta onko rukoukseni ollut oikeaa? Enkö kuulu 
niihin, joiden huulilla on Jumalan sana, mutta sydän on kau-
kana Jumalasta? Mielelläni käyn kuulemassa Jumalan sanaa. 
Mielelläni tekisin sitä, minkä tiedän olevan hyvää. Mutta sit-
tenkin, sydämeni on pysynyt kaukana Jumalasta – Jeesus ei 
ole päässyt sydämeni valtiaaksi. Tule rakas Jeesus ja valloita 
 sydämeni tällä retkellä omaksesi.

19.8. Tiistai. Viileä poutainen päivä. Muutto edessä. Joka 
päivä vietän ajatuksissani hetken perheeni parissa. Katson 
valo kuvaa, jossa vaimoni on molempain lastemme kanssa. 
He hymyi levät minulle. Tunnen, kuin olisin heidän luonaan. 
Tämä utukuva häviää pian. Havahdun todellisuuteen. Kodin 
kaipuu täyttää mieleni. Miten suloista olisikaan päästä nyt 
kotiin. Koti-ikävä on voitettava. Koetan kääntää ajatukseni 
muualle – lopulta onnistunkin.

Klo 12.00 saamme lähtömääräyksen – lähtö heti. Olen päi-
vystäjänä. Klo 15.00 saavumme perille. Lentokoneet eivät 
 tullessa häirinneet. Pystytimme teltat, söimme, olimme kuin 
 kotona. Yksi miehistämme, R. Heinonen menee noutamaan 
vettä. Sattumalta hän huomaa yhden ryssän kyyrysillään 
juoksevan   e rääseen navettaan (kiviseen). Hän tulee hakemaan 
miehiä  lisää. Lähdemme porukalla, parikymmentä miestä, 
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piiritämme navetan. Kun pari miehistämme kurkistaa navet-
taan, alkaa ”vanja” ampua ja heittää käsikranaatteja. Nyt ki-
ristämme ”mottia” ja heittelemme käsikranaatteja. Tällä välin 
on joukkoomme tullut muutamia esikuntamme upseereita. 
Yhden mennessä sisään pistooli kädessä, heittää vanja häntä 
kohden käsikranaatin, ei kuitenkaan osunut. Tulitamme ki-
vääreillä. Viimein joku miehistämme onnistuu nakkaamaan 
käsikranaatin vanjan syliin ja selvä tuli. Luulimme vihollisia 
olleen enemmän, mutta tutkittuamme paikat löytyi vain yksi 
ruumis ja pino käsikranaatteja. Täytyi olla vanjalla sisua, kun 
yksin sellaista ylivoimaa vastaan kävi tulitaisteluun. Nyt saim-
me tehtäväksemme tutkia kaikki lähettyvillä olevat rakennuk-
set, olisiko niissä mahdollisesti vielä salakyttiä – ei löytynyt. Mat-
kalla lentäen kävivät viholliskoneet tervehtimässä meitä, eivät 
ampuneet.

Sain kirjeen alik. Juuri-Ojalta. Kotoa vaimoltani sain paketin 
ja kirjeen, molemmat tervetulleet. Kirjeessä vaimoni kertoo 
tyttäremme jo seisovan, vaikka ei ole vielä puolenkaan vuoden 
vanha. Hyvin kehittynyt, ehkä liikaakin. Koskahan koittaa 
se päivä, jolloin saan jälleen tavata perheeni, nähdä tyttäreni 
 kehityksen, pitää häntä sylissäni ja jäädä heidän luokseen?

20.8. Keskiviikko – tänään ei erikoista. Hoidettavaksemme 
tuli yhdeksän sotasaalishevosta. Lähetin kirjeen rakkaalle  
vaimolleni. Jorma Juuri-Ojalle myös lähetin kirjeen. Sain kir-
jeen vaimoltani – kirjeiden välityksellä olemme ahkeran kiin-
teästi pitäneet yhteyttä toisiimme. Tuntuu niin suloiselta 
saada usein tietoja rakkaitten kotiväen voimista, lasten kehi-
tyksestä ja kaikista kototapahtumista. Pyhältö lähti komen-




