


















Tuntemattoman sotilaan sotapäiväkirjan puhtaaksikirjoitus  
[S-D-0097] 

 

    
 1/3   

S-D-0097 Päiväkirja on Martti Salmelan (1912-1980) peruja. Tiettävästi (katso S-D-0096 lisäsivu) se on Martin 
ja toisen veteliläisen Mannisen taisteluissa menehtyneen joukkuetoverin päiväkirja. Tässä puhtaaksikirjoitus 
vuoden 1941 dokumentista.  

1 PÄIVÄKIRJA 

...haavottui Kainu Kaara Vetelistä, nyt jäi enään 4 Vetelin poikaa tähän Rykmenttiin. Nimit Syrjälä, Salmela M, 
Saitala A ja minä itse. 
16/7-41 Olemme edelleen Rykmentin matkassa, sillä meitä ei vielä ole alistettu komppanioihin, tähän kuuluu 
tuolta edestä hurjat tappelut, kun pojat koittavat murtaa rajan, kovat kuuluu olevan paikat rysällä. 
17/7-41 Tänään meidät alistettiin komppanioihin ja me [ha]jautuimme 1 patj ja minä ja Salmela toiseen 
komppaniaan. Siir[r]yimme illalla eteen yö oli melko rauhallinen. 
18/7-41 Aamulla ssota sitten alkoi meidänkin kohtalta, sillä alkoi hyökäys erään aukeman yli. Jopa tuntui että 
kaikki hornan tulet on auki yhtäaikaa. Ryssä pisti sitkeästi hanttiin vaan kumminkin sen täytyi jättää asemansa 
ja lähteä hurjaan pakoon. Valtasimme viholiselta 2si vahvasti linoitettua kasemattia, sementtinlinoitukset 
varustettu tykeillä, kk-lla jotka sen täytyi jättää paikalleen ja ajoimme edelleen viholista takaa emme antaneet 
sen pureutua maahan, omat tappiot eivät näissä taisteluissa meidän komppaniassa oleet kovin suuret. 
19/7-41 Takaa ajo jatkuu edelleen, saimme kisketuksen viholiseen erään metsätien varressa, josta ryssälle tuli 
kiire lähtö, saimme sota saaliiksi 3 isoa krh, 2 pk, 1 lääkintäajoneuvon, joka oli täynä lääkintätarpeita, takaa ajo 
jatkuu edelleen. Saimme erään Rysien jättämän Suomalaisen vangin, jonka se oli sitonut kädet ja jalat yhteen 
ja pistimillä tappanut, pistämällä muun muassa kasvoihin useita kertoja. Eteneminen pysähtyi erään hyvin 
linoitetun mäen alle, jossa käytiin kiivaita taisteluja koko yön, emmekä saaneet aamuun mennessä viholista 
irtaantumaan asemistaan. 
20/7-41 Jouduimme tekemään suurta saartoliikettä, tai niin niinkö täällä sanotaan, vetämään kiilaa viholisen 
selustaan. Täällä oli meillä erittäin kuu[mat] oltavat, menetimme useita miehiä kaatumisina ja haavoittuneina. 
Taistelut jatkui koko yön. 
21/7-41 Yhä syvemälle viholisen sivustaan työnyimme kpssa alkoi vertaansa vailla oleva hyökäys. Viholisen 
asemia vastaan ja saimmekin ryssän jättämään asemansa johonka siltä jäi useita kk-koita ym. Eräs ryssä oli 
jäänyt sisussaan (tiheään pensaan alle?) josta hän heitä käsi karnaattia. Kun me saavuimme vaan ei oneksi ne 
tehneet mitää vaaraa meille, meitä saapui pari pokaa paikalle, toinen etestä ja minä sivusta, amuime yhtä aikaa 
siihen päättyi ryssän vaellus. Jatkoimme etelleen haravointia vaan ei tarvinnut , menä pitkästi kun ryssä taas 
otti vastaan ja sai meiltä useita miehiä taas pois pelistä muumuassa meidän ryhmänjohtajan Alik. 
Honkaaholilan. 
Etenimme edelleen ja saavutimme maantien ja kylän, jonka nimi oli Vanisenmäki, miehitimme tien, molemmat 
sivustat vaan kylää emme vielä ole tarkastaneet. Väsyneet ja nälkäiset pojat ovat nyt, odottelevat soppa, jonka 
pitäs tulla vaan ei vielä kuulu vaikka on jo ilta käsissä, poikain pitää kantaa sapuskat noin 6-7 km vetelää suota, 
kun ei ole vielä tiekokonaan vapaa viholisesta. 
22/7-41 Kiila olimme, vähä jatkaneet, kylän etelän puoleista rinnettä, kylän ryssä on linoitautunut ja on jäänyt 
ryssiä noin kompanian verran jotka eivät tahdo lähteä asemistaan. Kok päivän kiivasta laukausten vaitoa, 
menetimme joitakin miehiä kaatuneina ja haavottuneina. 
23/7-41 Edelleen olemme samoilla paikoilla saarto liike vain on hiukan jatkunut. Tykistö in ollut erittäin 
vilkkaassa toiminnassa. Menetimme (1 ja kkn eista, pieli joukkuella?) karnaatti tulessa kaatuneena  ja 
haavattuvana. 
25/8-41 Valtasimme Vannisenmäen kylän ja tienristeyksen sisukkaalla hyökkäyksellä, joka vaati meiltäkin 
useita uhreja. Sortavalaan on tästä matkaa 28 km. (Salmijän?) Rykmentti lähti Sortavalan tiet ja meidän lähti 
Ruskealaa kohti. Jatkoimme etenemistä noin 3,5 km johonka pysähtyi meidän eteneminen, koska tuli Kiteen 
joki vastaan ja siitä oli räjäytetty silta. 
26/7-41 Tänään olimme reservissä. Joki on edelleen ylittämättä, joen toisella puolella on Ryssällä lujat asemat. 
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27/7-41 Olemme edelleen samassa paikassa. Vihollinen keskittää tähän tykistöllä lujasti. Illalla kävimme 
sammuttamassa metsä paloa. 
 28/7-41 Emme enään yrittäneetkään jokea ylittää tästä kohtaa. Lähdimme etenemään tästä kohti itää joen 
suunnassa ja pääsimme noin 6 km eteen viholista kohtaamatta., mutta siinä kulki viholisen huoltotie, joka oli 
sillo kai hyvin tärkeä. Panimme tien poikki kovalla tapelulla ja saimme silanpää asemat tähän Koivikkomäkeen. 
Koko yö käytiin kiivasta taistelua tästä mäestä. Ryssä koittaa saada takaisin tien haltuunsa, että sais omiinsa 
yhteyden. 
29/-41 Käymme edelleen samassa paikassa taisteluja. Nyt ryssä koitti hyökäysvaunuillakin hyökätä vaan 
epäonistui täytellisesti, sillä kaikki vaunut tuhottiin joita oli. Miehistöineen vaunuja oli 11 kpl ja miehiä 30 
jalkaväki hykkäsi samalla kertaa vaan lyötiin verisesti takaisin. Tämä oli kova paikka meidän joukkueella, sillä 
olimme iskujoukkueena siihen mentäessä ja samoin saimme ottaa viholisen iskut tien suunnassa vastaan vaan 
hyvin suuria tappioita tästä kärsineet. 
30/7-41 Etenimme valtaamaamme tietä, koti Sortavalaa noin 1,5 km, taas meidän joukkue iskujoukkueena, 
tässä kohtasimme taas Ryssän, sillä kun vetimme ketjun niin se oli aivan nahan alla, alkoi kivas taistelu, jossa 
me ammuimme useita kymmeniä ryssiä. Tässä meiltä kaatui 2 poika ja haavoittui useita muummuassa 
joukkueen johtaja Vänrikki Niemi. Illalla pääsimme nimit vain meidän joukkue reserviin ja kyllä me olimmekin 
levon tarpeessa vaan ei tässä mitään levosta tullut kun Ryssä keskittää ja linja vaan ei ole kun pari sataa 
metriä etessä. 
31/7-41 Päivä oli muudoin rauhallinen vaan ryssän tykistö häiritsi koko päivän. 
1/8-41 Yllä läksimme etenemään kohti Sirkalan mäkeä jonka valtasimme aamulla. 
2/8-41 Nyt olemme Sikkalan mäellä ja meidän kompania on Pataljoonan reserviä. Taistelut riehuu tässä 
ympärillä. 
20/8-41 Siirrymme Poikelusjärven rantaan, tässä meillä onkin hauska lepäillä ja kalastella. 
21/8-41 Lepoa ja elon leikkuuta. Ei kuulu enään tähän mistään taistelun temmellystä, Rautalahden Matti on 
selvitelly, josta saimme suuren sotasaalliin muummuassa 1500 hevosta, 500 lehmää, 800 lammasta ynnä 
ruokatarpeita, tykkiä, kivääriä ym. 
22/8-41 Etelleen olemme tässä samassa paikassa, kylvemme ja nautimme levosta. 
23/8-41 Tänään Sunnuntaina kävi täällä joku Helsingiläinen taite kiertue meitä ilahtuttamassa esityksillään. 
25/8-41 Tänään lähdimme taas marssilla kohti (kanasta?), marssimme 33 km jossa yövyimme Lahdenpohjan 
kauppalan lähistöllä 
26/8-41 Osa Rykmentistä lähti jatkamaan autoilla matkaa ja osa pyörillä. Illalla leiriinnyimme Räisälän 
kivipeltoon. Matkalla näimme jo jonkun verran siviili asutusta ja sodan hävitystä. Hiitalo oli hävitetty melkein 
kokonaan, sen sijaan Räisälä oli säilynyt hyvin. 
27/8-41 Leirialueella ei uutta, tähän kuuluu joskus kaukaista tykin jyskettä.  
28/8-41 Rykmentin kuormasto saapui leirialueelle. Ei muuta uutta. 
29/8-41 Kylpeminen ja iltäpäivällä maasto (paalutusta?) 
30/8-41 Juhlimme Viipurin valtauksen johdosta, ei muuta uutta. 
31/8-41 Tänään on Sunnuntai ja vettä sataa, emme päässeet Rykmentin Jumalan palvelukseen, kun täytyi 
peruuttaa kun satoi 
1/9-41 Päivällä hammaslääkärissä, jossa kuulin että pitäs lähteä taas etelleen kohti rintama linjoja. Illalla tai 
oikeammin yöllä läksimmekin marssimaan. 
2/9-41 Päiväks leiriinnyimme likelle Vuosalmea, josta taas illalla jatkoimme matkaa, sillä täytyy kävellä yöllä 
ilma-vaaran takia. 
3/9-41 Leiriinnyimme taas päiväks Runnusjärvelle. 
4/9-41 Asetuimme tähän  noin 6 km Kiven-navan kirkolta Valkeajärvelle päin.  
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5/9-41 Ei uutta. 
6/9-41Saimme leirialueen likeltä 3 vanjaa vankeina. 
7/9-41 Tänään on Sunnuntai ja oli Rykmentin jumalanpalvelus. Illalla lähdimme etelleen jatkamaan matkaa. 
8/9-41 Marssimme noin 27 km Hirvennavan pitäjän Hiivilän kylään likelle rajaa. Meidän toiset rykmentit menivät 
jo eteen, tämä jäi tähän (Kivissaareen?) reserviin. 
9/9-41 Teimme partion vanhalla rajalla, pesin kasvot rajajoessa. 
10/9-41 Tyä palvelusta ym. Pietaria pomitetaan kovasti, seuraamme tästä sitä.  
11/9-41 Samat toimet kun etelisenä päivänä 
12/9-41 Ryssä kävi tänään pomittamassa meidän leirialuetta, jossa meitä haavottui 9 miestä, joista 2 
myöhemmin kuoli. 
13/9-41 Ei uutta 
14/9-41 Tyapalvelusta. 
15/9-41 Meitinkin vuoro tuli siirtyä eteen varmistamaan ettei Ryssä pääse ulos Pietarista 
16/9-41 Vartio partio ja tyäpalvelusta. Linjat ovat hiljaiset, tykistö ampuu meitän puolelta kovasti. 
17/9-41 Aamulla olimme haravoimassa metsä ryssiä. Lentotoiminta on vilkasta, tykistön pitää tavanmukaista 
tulta yllä 
18/9-41 Kv. tämä vuorokausi 
19/9-41 Lähden lomalle Valkeasaaren pitäjästä. 
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